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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!
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Lisa Sivertsen
fungerende generalsekretær i 

Kirkens Nødhjelp

FORSIDEN: Vannposten i Jilab 3. I flyktningleiren i Garowe i 
Puntland, Somalia har Kirkens Nødhjelp sørget for at 
internt fordrevne får tilgang til trygt og rent vann 
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Det er nå 12 år til vi skal innfri de globale 
bærekraftsmålene. Målene er en viktig 
rettesnor for arbeidet til Kirkens Nødhjelp, 
og mange av målene er del av vårt arbeid. 
Særlig jobber vi med mål 1 som handler 
om å avskaffe ekstrem fattigdom, mål 6 
som handler om at alle mennesker skal 
få rent vann, og mål 10 som handler om 
å redusere ulikhet. Heldigvis opplever 
vi et stort engasjement for disse 
målene. I Norge er både politikere og 
næringslivsledere engasjert i innsatsen 
for bærekraftsmålene, men også 
menigheter og enkeltpersoner. Og det er 
viktig. For dersom vi skal nå målene, må 
vi mobilisere enda flere støttespillere og 
enda flere økonomiske midler. Jeg mener 
at det engasjementet hver enkelt av oss 
har i dette arbeidet, har stor effekt. For 
gjennom vårt engasjement, klarer vi å få 
med oss enda flere. 

Bærekraftsmålene trenger enorm 
innsats, innovasjon og nytenkning. Alle 
må bidra, både rike og fattige land, 
næringsliv og privatpersoner. Vi skal 
eliminere ekstrem fattigdom og sult, vi 
skal skaffe rent vann til alle. Samtidig 
skal vi også endre strukturene som 
skaper fattigdom og urettferdighet. 
Derfor handler bærekraftsmålene også 
om ulikhet og likestilling.  

«Kampen for en rettferdig verden er en 
av de fire pilarene som diakonene jobber 
etter», sier diakon Eilev Erikstein. Diakoni 
handler om at alle mennesker har rett 
til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan 

ikke stille oss likegyldige til mennesker 
som kjemper for livet og rettferdighet. I 
denne kampen må vi stå sammen med 
dem. Hans Morten Haugen skriver i sin 
nye bok «Diakoni i velferdssamfunnet»: 
«Diakoniaktører har vært med på å 
flytte oppmerksomheten og arbeidet 
i kirken mot å være tjenende. Dette 
innebærer å arbeide sammen med dem 
som har vært undertrykket og fortrengt 
fra beslutningsprosessene». For oss 
i Kirkens Nødhjelp handler dette om 
at vi lindrer nød og hjelper så mange 
som mulig, men også at vi har som 
mål å hindre årsakene til fattigdom og 
urettferdighet.  

Private bidrag fra vanlige mennesker 
er helt avgjørende for dette arbeidet. 
Støtten fra enkeltpersoner gir Kirkens 
Nødhjelp mulighet til å satse der man ser 
det nytter mest.  

I diakonien er også grenseløs 
nestekjærlighet viktig. Nestekjærlighet 
handler om at vi skal se hverandre, 
og gjenkjenne hverandre og at vi alle 
trenger å bli møtt med nestekjærlighet 
og barmhjertighet. Nestekjærlighet 
i praksis handler om både enkle 
handlinger og om store, krevende tiltak. 
Bærekraftsmålene er en god rettesnor 
også for nestekjærlige handlinger. Alle 
kan bidra. Det handler om oss.

Tusen takk for at du støtter Kirkens 
Nødhjelps arbeid for en bedre og mer 
rettferdig verden.

Bærekraftsmålene
som rettesnor 36»

TRYGVE SKAUG følges av tusener på sosiale medier, der 
han ukentlig legger ut såre og ettertenksomme, haiku-aktige 
dikt. Nå er han omtrent som Kirkens Nødhjelps huspoet å 
regne etter å ha levert dikt til bilder som har vært utstilt både 
i Trondheim og Oslo. Vi dro mot svenskegrensa for å finne ut 
hvor all tristheten i diktene kommer fra. 

»14

»26

OPPVEKST I KONGO  –Birwa har ei fortid som 
barnesoldat, men har i dag bytta våpenet ut med verktøy. 
Målet er å kunne leve av å vere bilmekaniker.
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VERDEN RUNDT

  Nederland: 
Kirkenes Verdensråd 70 år
	23. august gikk pilegrimer fra hele verden 
gjennom Amsterdam for benytte feiringen av 
Kirkenes Verdensråd til så se fremover og bakover. 
- Amsterdam var jo et fristed for trosflyktninger 
og jøder, og vi brukte fredsvandringen til å stoppe 
ved viktige historiske steder. Det ble også arrangert 
et symposium om gjestfrihet. I dag er det mange 
som er på flyttefot både frivillig og ufrivillig, og 
jeg er stolt over at kirkene mange steder står 
fremst i arbeidet for å ta vel imot flyktningene, 
sier generalsekretær i Kirkenes Verdensråd Olav 
Fykse Tveit. Han forrettet i 1500-tallskirken der 
organisasjonen ble erklært for etablert for 70 år 
siden.    
- Er det tilfeldig at Kirkens Nødhjelp og Kirkenes 
Verdensråd ble opprettet omtrent samtidig?
- Nei, det er det nok ikke. Kirkene hadde vært 
gjennom krig og katastrofe og så at man måtte 
gjøre noe sammen – og ikke minst gjøre noe for de 
svakeste. Det var samme initiativ fra kirkeledelsen 
som førte til etableringene av Kirkenes Verdensråd 
og Kirkens Nødhjelp, og et svar på det som rørte 
seg blant folket. Man ønsket å ta et skritt mot 
forsoning og å få en ny begynnelse, sier Fykse Tveit. 
Foto:Aina Johnsen Rønning/ Kirkens Nødhjelp

  Sør-Sudan:  
Kunst for fred
	Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og Kirkerådet i Sør-Sudan arrangerte i sommer 
en 3-dagers kunstutstilling i Juba. Her fikk 30 kunstnere vist frem sin fremstilling 
av veien mot fred og forsoning i Sudan. – Kunst er et universelt språk som forstås 
av alle. Det bryter barrierer og binder sammen folk fra ulike kulturer, sa leder for 
Kirkerådet i Sør-Sudan, biskop Peter Gai, da utstillingen ble åpnet. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Zambia:   
Alternativ gruvekonferanse
	I Zambia jobber Kirkens Nødhjelp for å få presset frem en mer bærekraftig gruveindustri. 170 deltakere 
fra kirker og andre grasrotorganisasjoner møttes i sommer i Zambia for å demonstrere, lære av hverandre 
og presse politikerne til å sette strengere krav til selskaper som graver etter mineraler. Særlig ønsker man at 
lokalsamfunn skal bli mindre skadelidende og få mer igjen for aktiviteten i området. – Det snakkes mye om hvor 
mange milliarder industrien bruker på å ta samfunnsansvar, men det samsvarer lite med hva vi ser på bakken 
når det kommer til konkrete tjenester og sosiale engasjementer, sa gruve- og mineralstatsråd i Zambia Richard 
Musukwa da han deltok på konferansen. Dagen etter raste deler av en gruve, og 11 mennesker som gravde etter 
krom, døde, en ulykke som understreker hvor viktig arbeidet for en trygg og bærekraftig gruveindustri egentlig er. 
Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp

  Bangladesh:  
Trygge rom og toaletter
	I Kutapalong flyktningleir som rommer 
25.000 rohingyaer som er flyktet fra Myanmar, 
er Kirkens Nødhjelp i full gang med å sikre 
trygge dusjer, toaletter og områder for kvinner.  
Kvinner er spesielt sårbare i leiren, og de fire 
kvinnevennlige områdene skal ha praktiske 
løsninger for matlaging og amming, men også 
systuer og rådgivningsrom. UNICEF er blant 
donorene til prosjektet, og de skal også ta over de 
kvinnevennlige områdene når de er ferdig bygget 
om noen få uker. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Somalia: 
Beste elev
	Mohamed Alas Dirie fra Amir Nur Videregående 
skole ble uteksaminert som beste elev blant 
25.000 elever i Puntland. Dirie fikk som foreldreløs 
stipender for å gå på  Dofarey grunnskole og Amir 
Nur VGS, begge skoler som støttes av Kirkens 
Nødhjelp, som betaler alt fra lærernes lønninger 
til skolematerialer, skolemat og vedlikehold. 
Kirkens Nødhjelp støtter 74 grunnskoler og fem 
videregående skoler i Puntland på denne måten. Vi 
gratulerer Mohamed Alas Dirie og håper fremtiden 
ligger åpen for ham. 
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Libanon: 
Samlet inn hundre millioner
	Kirkens Nødhjelp jobber mot kjønnsbasert vold i Libanon, særlig rettet 
mot syriske flyktninger. På et stort donormøte i Libanon fikk vår partner 
ABAAD fem minutter til å presentere sitt arbeid med traumatiserte 
kvinner. Det gjorde de ved å bruke de første to minuttene på å vise 
intervjuet som vår filmfotograf Lucian Muntean hadde gjort i Libanon 
for noen måneder siden. – Selv om det var et formelt møte, brakte dette 
vitnesbyrdet tårer i øynene på flere, de ble rørt og handlet etter det. 
Videoen ble stemmen til alle kvinner som har opplevd brutal seksualisert 
vold, fra en overlevende som ble hørt, og som ikke ville blitt hørt uten 
vårt arbeid og Kirkens Nødhjelp, sier Ghida Anani fra ABAAD. Donormøtet 
som skulle samlet inn penger til det humanitære arbeidet i Libanon, fikk 
inn hundre millioner, fortalte Ghida da hun snakket på Olavsdagene i 
Trondheim.      

Foto:Lucian Muntean/ Kirkens Nødhjelp

  Norge: 
Ekteparet Kulberg ga syv millioner
	Private donasjoner er utrolig viktig for Kirkens Nødhjelp siden pengene fra 
Norad og UD stort sett er øremerket. Derfor har en rekke organisasjoner gått 
sammen om å øke bevisstheten rundt å skrive testamente og eventuelt tilgodese 
frivillige organisasjoner. Nylig ble det kjent at ekteparet Unni  Mundal Kulberg 
og  Øyvind Kulberg har testamentert svimlende syv millioner til gode formål, 
inkludert Kirkens Nødhjelp. Fire organisasjoner fikk 1.75 millioner hver. - Jeg er 
veldig ydmyk og glad på Kirkens Nødhjelps vegne. Jeg ser og hører at dette var 
to fantastiske mennesker som ville det beste for alle, sa Nils Harald Strøm fra 
Kirkens Nødhjelp da han fikk nyheten, ifølge Laagendalsposten.  
Foto:Håvard Bjelland/ Kirkens Nødhjelp

STØTT VÅRT 
ARBEID!

Bli fast giver på
kirkensnodhjelp.no

SAMMEN FOR EN RETTFERDIG VER
D

EN
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AKTUELT  ZAMBIA

En hammer slås taktfast mot hvit 
stein. Med sterke, bestemte 
hender knuser Bridget Malama 
(36) steinen i mindre biter med 
hammeren. Det ligger verdi 

i hver minste bit. Steinene er fulle av 
silisiumdioksid, en viktig komponent i 
utvinning av kobber. 

Bridget sorterer små og store steiner. 
De små steinene siles ut i en sikt, alt må 
bli med. Ingenting får gå til spille. 

Hver dag jobber hun her, fra åtte om 
morgenen til fem om ettermiddagen. Her 
er ingen maskiner. Kun rå kroppsstyrke 
brukes i det tunge arbeidet. Men de tøffe 
arbeidsdagene gir livsviktige gevinster for 
Bridget og familien.

– Arbeidet i gruven har gjort meg i 
stand til å betale skolepengene for barna 
mine og sette mat på bordet. Dette er 
tungt arbeid, men jeg må være sterk for 
barna. Alt jeg ønsker meg er at de skal få 
utdanning og en god jobb i fremtiden, sier 
fembarnsmora.

– KAN UTNYTTES
Bridget har jobbet i gruven siden 
2012. Hun er en av rundt 400 kvinner 

i gruvekooperativet Zimba Silica 
Cooperative Mining i Mufulira. Det startet i 
det små, da noen av kvinnene i landsbyen 
innså at de kunne tjene penger på å selge 
silica-steiner videre til gruvene. Snart 
fattet flere interesse for den sårt tiltrengte 
inntektskilden i et område hvor jobbene er 
få og arbeidsledigheten stor. I dag drives 
gruvekooperativet på ordentlig vis med et 
styre og alle nødvendige lisenser på plass. 
Kirkens Nødhjelp jobber sammen med 
lokale partnere for å lære kvinnene om 
rettigheter og forretningsdrift.

– Disse kvinnene bestemte seg for å 
ikke bare sitte og se på at naturressursene 
ble tatt ut av andre rett foran øynene 
deres. I stedet har de valgt å selv ta del 
i verdikjeden i gruveindustrien. Samtidig 
ser vi at de er sårbare for å bli utnyttet, 
fordi de ikke har den tilstrekkelige 
erfaringen med å forhandle og drive 
forretning, forteller Felix Ngosa, leder 
for Resource Governance-programmet i 
Kirkens Nødhjelp i Zambia. 

Silisiumdioksiden selges til 
kobbergruvene via mellommenn, som tar 
et solid påslag på prisen når mineralene 
selges videre. Målet til kvinnene er at de 

skal kunne droppe mellommennene og 
selv stå for kontakten med gruvene, og 
slik tjene mer. Kirkens Nødhjelp støtter 
kvinnene i dette arbeidet gjennom å 
lære dem hvordan de kan forhandle med 
gruvene, og hvilke rettigheter de har. 

VIKTIGE KONFERANSER
Flere av kvinnene har deltatt på regionale 
og nasjonale konferanser i regi av 
Kirkens Nødhjelp, hvor sivilsamfunn, 
gruveindustri og myndigheter møtes for 
å diskutere utfordringer og muligheter 
i utvinningsindustrien. I mai dro Bridget 
Malama til hovedstaden Lusaka for å 
representere gruvekooperativet på den 
nasjonale konferansen Zambia Alternative 
Mining Indaba. 

– Slike møter er viktige fordi våre 
utfordringer blir diskutert og noen hører 
på oss. Vi kan diskutere problemer rundt 
sikkerheten i gruvene, og vi kan snakke 
direkte til politikerne slik at de kan hjelpe 
oss. Det er veldig positivt at vi blir inkludert 
i disse konferansene, sier Bridget Malama. 

BYGGER
FRAMTIDA
STEIN FOR STEIN

Takket være gruvekooperativet i Mufulira har flere hundre 
kvinner klart å betale skolegang for barna sine.   
MUFULIRA, ZAMBIA,  TEKST: Hege Krist in Ulv in  FOTO: Krist ine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp 

21 3 4

5

6

1-4. Med rå muskelkraft hugger 
Brighet ut silica-steinene som 
skal leveres til kobbergruva. 
Det koster krefter, men 
betalingen er en tryggere 
fremtid for familien. 

5. Denne gjengen i gruve-
kooperativet Simba Silica 
Cooperative Mining har 
skapt sin egen arbeidsplass. 
400 kvinner er i dag del av 
kooperativet. 

6. For Charity Zeula (46) har 
pengene fra gruvejobben 
resultert i hus og skolegang for 
barna. 
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AKTUELT  ZAMBIA

«Bring back our 
minerals» - få 
m i n e r a l e n e 
våre tilbake, er 
slagordet til en 

av flere kampanjer Kirkens Nødhjelp 
har vært med på i Zambia de siste 
årene. For mens gruveselskapene har 
tjent seg søkkrike på de enestående 
kobberreservene, har ikke Zambia 
klart å forvalte naturressursene på en 
måte som også har kommet landets 

befolkning til gode. 
Zambias gruvehistorie 
er full av fortellinger 
om forurensning, 
dårlige arbeidsvilkår 
og overgrep mot 
lokalsamfunn. 

– Naturressursene tilhører folket. 
Det er det zambiske folket som burde 
være «hovedaksjonær» i Zambias 
naturrikdom, og få de største 
fordelene.  Naturressursene bør være 
en velsignelse, ikke en forbannelse. 
Slik er det ikke i dag, sier Felix Ngosa, 
leder for Kirkens Nødhjelps program for 
rettferdig ressursforvaltning i Zambia. 

Dette er bakgrunnen for at 
Kirkens Nødhjelp og lokale partnere 
jobber sammen med myndigheter, 
gruveindustri og lokalsamfunn for å sikre 
at Zambias enorme kobberressurser 
også skal gi økt velferd for landets 
innbyggere. Eksemplene på at innsatsen 
trengs, er mange. 

BYEN SOM SLÅR SPREKKER
I Mufulira nordvest i Zambia har det 
vært gruvedrift helt siden kolonitiden. 
Den gang sørget de hvite kolonistene 
for å bygge kobbergruven i trygg avstand 
til området hvor de selv bodde.  I stedet 
ble gruvevirksomheten lagt kloss inntil 
den fattige bydelen Kankoyo, hvor 
lokalbefolkningen siden har måttet leve 
med gruvedrift rett utenfor døra si. 

Selv om koloniherrene for lengst 
har forlatt Zambia, er det urettferdige 
systemet de skapte, fortsatt i live. 
Mens gruveindustrien var statseid, 
sørget myndighetene for vedlikehold av 
livsnødvendig infrastruktur som vann 
og veier. Da gruvene ble privatisert på 
midten av 90-tallet, ble lokalsamfunnene 
i stor grad overlatt til seg selv. 

I dag lever 11 000 mennesker i Kankoyo. 

Vil bringe mineralene 
tilbake til folket

Zambia er verdens største eksportør av kobber. Likevel ser 
den jevne zambier lite til rikdommen som ligger i det verdifulle 
mineralet.   
COPPERBELT/NORTH WESTERN, ZAMBIA,  TEKST: Hege Krist in Ulv in 

FOTO: Krist ine Flyvholm/Kirkens Nødhjelp 

Befolkning:  
16 millioner 
Hovedstad: Lusaka
Språk: bemba, nyanja, 
tonga, lozi, chewa, nsenga, 
tumbuka, lunda, kaonde, 
lala, luvale, engelsk 
Forventet levealder: 68 år
Fattigdom: 65 % lever i 
ekstrem fattigdom
Utdanning: 7 år

Zambia

Fortsettes på neste side u

Siden kolonitiden har menneskene i Kankoyo 
levd med gruvedrift tett på kroppen. 
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AKTUELT ZAMBIA

flyttet oss og brøt alle løftene sine. Livet 
her er svært vanskelig, forteller Vicky 
Kanyembo, som bor i New Israel sammen 
med storfamilien sin. 

– Den gangen var ikke forholdene i 
gruveindustrien noe sivilsamfunnet jobbet 
med. New Israel var alene mot gruven og 
myndighetene. Jeg forstår fortsatt ikke 
hvordan myndighetene kunne la dette skje. 
Det har de aldri gitt oss et fornuftig svar 
på, sier Felix Ngosa i Kirkens Nødhjelp.  

Kirkens Nødhjelp og partnere har 
jobbet med både gruveselskapet gruven 
og myndighetene for å bedre situasjonen 
for New Israel. Etter mye press bygget 
faktisk til slutt gruveselskapet en skole 
og et helsesenter. Men myndighetene 
har ikke tatt ansvar for å skaffe lærere 
og helsepersonell. Dermed står 
lokalsamfunnet i realiteten uten et 
tilstrekkelig skole- og helsetilbud. 

– Vi trenger å fortelle historien om New 
Israel slik at gruveselskapene kan lære av 
sine feil og se hvor ille det kan gå når ikke 
det blir tatt hensyn til lokalsamfunnets 
behov, sier Felix. 

SER AT DET NYTTER
Det hjelper å ikke gi seg. Påvirknings-
arbeidet Kirkens Nødhjelp og de lokale 
partnerne har drevet de siste ti årene, 
har gitt resultater. Mens dialogen med 
gruveselskapene tidligere var preget av 
harde fronter, ønskes nå sivilsamfunnet 
velkommen til møtebordene. 

– Vi har etter hvert klart å samle 
gruveindustrien, myndighetene og 
lokalsamfunnene rundt samme bord. 
Gradvis ser vi at gruveselskapene har 
begynt å lytte og faktisk svare på de 
utfordringene lokalsamfunnene opplever, 
sier Felix.

Kalumbila-gruven nordvest i Zambia er 
et godt eksempel på dette. Gruveselskapet 
First Quantum eier Kansanshi-gruven, 
som stod bak flyttingen av New Israel. 
I Kalumbila har de også flyttet flere 
lokalsamfunn. Men her har First Quantum 
vist at de har lært av sine feil. Folk har fått 
velge om de ville bo nær byen eller i et 
mer landlig område hvor de kunne dyrke 
jorda. Gruveselskapet har bygget hus, 
skoler, butikker og andre fasiliteter som 
lokalbefolkningen kan bruke. 

For First Quantum har kontakten med 
Kirkens Nødhjelp vært verdifull. 

– Vi liker at Kirkens Nødhjelp jobber 
sammen med oss, og ikke bare mot 
oss. Vi har lært mye av dialogen med 
sivilsamfunnet og setter særlig pris på 
å jobbe med trosbaserte organisasjoner. 
Vår erfaring er at de er imøtekommende 
og ikke så sensasjonspregede som en del 
andre aktører, sier Alex Mapapayi i Trident 
Foundation, datterselskapet som jobber 
med samfunnsansvar i First Quantum. 

Fremgang til tross – det en lang 
vei å gå før rikdommen fra Zambias 
naturressurser virkelig får dryppe i større 
dråper over landets befolkning. 

– Myndighetene må ta et langt større 
ansvar. Det er her de virkelige utfordringene 
ligger. Zambia mangler et godt politisk 
rammeverk for hvordan gruveselskapene 
skal opptre, og myndighetene må gjøre 
mer for å beskytte menneskene som 
påvirkes negativt av gruveindustrien. Slik 
det er i dag, er lokalsamfunnene prisgitt 
gruveselskapenes vilje til å gjøre noe. Her 
kan Zambia lære av hvordan Norge har 
håndtert sine naturressurser, sier Felix 
Ngosa i Kirkens Nødhjelp. 

 

De opplever de negative ringvirkningene 
av gruvedriften hver eneste dag. 

– Se på disse sprekkene. Dette huset 
kan falle sammen når som helst, utbryter 
Damo Kachusha (65) mens han viser oss 
rundt i nabolaget sitt. 

Sprengningsaktiviteten i den under-
jordiske gruven har bokstavelig talt rystet 
Kankoyo i grunnvollene. Enkelte hus har 
sprekker så store at man kan se rett inn. 
En familie vi besøker viser oss hvordan 
soveromstaket må støttes opp av påler. 
Grunnen er svak, og det er frykt for at 
bakken kan kollapse og rive med seg både 
hus og folk. 

Selv bor Damon 10 meter fra 
gruvesjakten, som frakter mennesker og 
mineraler døgnet rundt. I 35 år har han og 
familien bodd her. 

– Dette lokalsamfunnet har alltid 
vært plaget av gruveaktiviteten, enten 
det er støy, helseskadelige utslipp av 
sulfatdioksid eller ødeleggelser. Mange 
sliter med helsa, og forurensningen gjør 
at det er vanskelig å dyrke noe her. Vi kan 
ikke bo her, sier Damon og slår ut med 
armene.

- KATASTROFEOMRÅDE
Kankoyo-samfunnet har fått nok. De 
krever at myndighetene tar ansvar og 
flytter dem til et trygt sted. Kirkens 
Nødhjelp og lokale partnere har lenge 
støttet lokalbefolkningen i kampen for et 
bedre liv. 

– Kirkens Nødhjelp har hjulpet oss med 
å lære opp lokalbefolkningen i hvordan de 
kan stå opp for sine rettigheter, forteller 
Martin Bwala Kampamba i Future-
Preneure, som er Kirkens Nødhjelps 
lokale partner i Mufulira.

– Vi har prøvd å forklare gruveselskapet 
at når de ødelegger lokalsamfunnet, vil 
det også koste dem dyrt. Gruven trenger 
friske ansatte som er sikret at familiene 
deres har det bra. Hvem klarer å gjøre en 
god jobb når de er redde for barnas helse 
eller at huset skal ramle ned, spør han 
retorisk. 

Et resultat av dette påvirkningsarbeidet 
er at gruven har gått med på å betale for 
vanntilgangen i lokalsamfunnet, og har 
også redusert antall dager med utslipp. 
Likevel er ikke boforholdene holdbare. 

– Kankoyo burde erklæres som 
katastrofeområde. Se på disse husene, de 
er dødsfeller, utbryter Martin og rister på 
hodet. 

LØFTEBRUDDENES LAND
– Velkommen til New Israel, det lovede 
land, sier Richard Banda fra vår lokale 
partner Caritas Solwezi tørt i det vi kjører 
over ei sliten bru og ser det første huset. Vi 
er langt ute i ødemarka helt nord i Zambia, 
like ved grensen til Kongo. Til tross for 
det optimistiske navnet, er dette stedet 
forfulgt av løftebrudd. 

Forestill deg at hele bygda di blir flyttet 
fordi et stort gruveselskap kommer 
dundrende inn og overtar jorda. Du 
blir lovet gull og grønne skoger, men 
kompensasjonen uteblir. Det var det som 
skjedde med menneskene i New Israel i 
2005. De bodde i en landsby like utenfor 
byen Solwezi. De er bønder, og levde av å 
selge frukt og grønnsaker på markedet. 
Da det lokale gruveselskapet skulle utvide 
driften, ble hele lokalsamfunnet tvunget til 
å flytte langt ute i ødemarka. De ble lovet 
hus, skole, helseklinikk og gode veier. 13 
år etter mangler New Israel det meste 
som trengs for å leve et godt liv. Husene de 
var lovet, har folk måttet betale og bygge 
selv. Flere steder står uferdige og forlatte 
hus.

– De lovet oss hus, men alt vi fikk, var 
noen blikkplater vi kunne bruke til tak. 
Gruven har ikke gjort noe for oss. De 

1 2 3

4
1. Damon Kachusha og familien lever med støyen fra 

gruvesjakten 24 timer i døgnet. – Vi kan ikke leve slik, sier 
han oppgitt. 

2. En stor del av husene i Kankoyo har alvorlige 
setningsskader på grunn av gruvearbeidet under bakken. 

3. Etter mange års påvirkningsarbeid opplever nå Felix Ngosa 
at gruveselskapene har lært av sine feil. Her sammen 
med representanter for gruveselskapet First Quantum i 
Kalumbila.   

4. Vicky Kanyembo er frustrert over måten gruveselskapet 
har behandlet New Israel på. Her sammen med barnabarna 
Idah, Leonard og Shemi.
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-Vi var fire ledsagere som 
gikk våre daglige runder, 
da hun plutselig kom 
bak meg og sparket 
meg hardt i låret. Hun 

brølte «nazier!» og at «dere jobbet som 
fangevoktere i Auscwitz!». Hun fortsatte 
å sparke å slå. Flere israelske soldater 
kom til, men de ble bare stående å se 
på. Ingen gjorde noe for å stoppe det 
voldelige angrepet på meg og oss. 

Valentina Soto fra Bærum utenfor 
Oslo rister på hodet mens hun forteller 
om episoden som inntraff den aller 
første dagen hun var på plass som 
frivillig ledsager i Hebron. Som 
representant for EAPPI,  det økumeniske 
ledsagerprogrammet i Palestina og 
Israel som ble startet av Kirkenes 
Verdensråd etter oppfordring fra 
kirkeledere i Jerusalem. På Vestbredden 
og i Øst-Jerusalem er de øyenvitner som 
formidler hvordan livet under israelsk 
okkupasjon er. Angrepet på Valentina og 
hennes kolleger er desverre langt fra 
noe engangstilfelle. På YouTube ligger 
det en rekke videoer som dokumenterer 
Cohens grove vold mot ledsagere og 
representanter fra ulike organisasjoner. 
Også sparkene og slagene mot Valentina. 

SKREMMENDE START
- Jeg ble kjemperedd og følte på 
maktesløsheten, men også sinne og 
frustrasjon over at soldatene bare ble 
stående å se på at vi ble angrepet. Det var 
en skremmende start på oppholdet mitt, 
sier Valentina. Som etter å ha summet 
seg over sjokket, likevel var raskt på 
plass igjen i gatebildet i Hebron. Vi møter 
henne akkurat her, og blir med henne og 
en svensk kollega på en av deres mange 
runder i byen i byen som ble okkupert av 
Israel under seksdagerkrigen i 1967. Blant 
200.000 palestinere bor 850 israelske 
settlere, som passes på av nesten like 

mange israelske soldater. Daglig blir 
palestinere utsatt for steinkasting, 
søppel og ekskrementer kastes på 
husene, barn blir angrepet på skoleveien. 
Her er det at frivillige som Valentina 
ledsager palestinere og israelere som 
med fredelige midler arbeider mot den 
israelske okkupasjonen. 

FATTIGDOM OG FORTVILELSE
- Alle palestinerne vi møter viser sin 
støtte og takknemmelighet for at vi er 
her. De smiler og vinker og byr oss inn på 
kaffe. Det blir mange og sterke historier 
fra sterkt undertrykte mennesker som 
lever under helt uverdige forhold. Også 
barna da, sier Valentina akkurat i det 
en liten gutt kommer til syne i et vindu i 
en gammel og forslitt murbygning. Han 
smiler og vinker til det kjente ansiktet, 
og får hjertelige smil og vink tilbake. 
Kontrasten er stor til settlere som 
kommer forbi med heiarop og vennlige 
klapp på skuldrene til soldatene. Ofte får 
de også gaver.

- Det er noe med den systematiske 
undertrykkelsen, den daglige 
trakkaseringen av palestinerne som 
bor her. Jeg blir deprimert i blant, men 
samtidig oppleves det så meningsfullt det 
vi gjør her. Som da barna vi følger til og 
fra skolen, som lyser opp da de ser oss, 
roper navnene våre og kommer løpende 
mot oss. Det er noe så vakkert, uskyldig 
og fint med barn. Selv i en verden og en 
oppvekst så preget av stor nød, fattigdom 
og fortvilelse.

I HJERTET
En helt ny israelsk lov kriminaliserer 
fotografering og filming av soldater. 
Det rokker ved store deler av oppdraget 
til ledsagerne, som nettopp skal 
dokumentere det de ser og opplever. 
Mens palestinere riskikerer strenge 
fengelsstraffer, er det ennå uvisst 

hvordan loven vil bli praktisert overfor 
internasjonale.

- Det er helt krise. Noe av de viktigste 
vi gjør er jo å ta bilder og filme overgrep. 
Slik som vi filmet da Cohen angrep oss. 
Det er i det hele tatt veldig skummelt det 
som nå skjer, sier Valentina. Som godt 
ut i de tre månedene oppdraget varer, 
allerede gruer seg til returen.

- Det føles leit og så urettferdig at vi 
bare kan reise hjem til våre trygge land, 
mens palestinerne ikke har muligheten 
til å komme seg noe annet sted, og ut av 
elendigheten her. I hjertet mitt vil de alle 
uansett være med meg. 

Ledsageren Valentina Soto (32) ble brutalt overfalt av den 
beryktede settleren Anat Cohen i Hebron. Israelske sol-
dater bivånet det hele uten å løfte en finger. - En skrem-
mende opplevelse, men det viser bare med all tydelighet 
nødvendigheten av at vi er der.   
I  GAZA, TEKST: Arne Grieg Ri isnæs  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

Ledsager angrepet 

LEDSAGERPROGRAMMET
Etter at den andre intifadaen brøt ut i 2000, ba kirkene i Jerusalem Kirkenes 
Verdensråd om en internasjonal tilstedeværelse i støtte og solidaritet med 
den lokale befolkningen. Resultatet ble opprettelsen av The Ecumenical 
Accompaniment Programme to Palestine and Israel, EAPPI, i 2002. 
Ledsagerprogrammet er det norske bidraget til EAPPI. Fra starten av har 
kirker og kirkebaserte organisasjoner fra store deler av verden sendt frivillige 
ledsagere som svar på denne bønnen. Kirkens Nødhjelp koordinerer det 
norske bidraget på vegne av de norske senderorganisasjonene, som også 
inkluderer Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd, og KFUK-KFUM Global.

Et fysisk brutalt angrep første dagen 
i Hebron skremte ikke Valentina Soto 
fra oppdraget som ledsager. Her 
sammen med sin svenske kollega 
Niklas på en av deres mange og 
daglige runder som observatører og  
beskyttere av palestinere som lever 
under israelsk okkupasjon.  
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Hun smiler. Mer med munnen 
enn med øynene. Som om 
hun ikke helt tør å vise glede 
og håp så det synes. Pusten 
hennes er tung her inne 

på lekerommet på Augusta Victoria-
sykehuset i Øst-Jerusalem. Sammen 
med mamma måtte hun stå grytidlig 
opp i morges for reisen fra Gaza by. På 
humpete veier og gjennom den strenge 
grensekontrollen inn til Israel, som tok 
over to timer, og der mamma måtte kle 
seg naken for de israelske soldatene. 
Bussen sammen med de andre kreftsyke 
punkterte på veien inn til byen, og reisen 
ble enda lengre. Slikt tar på for en liten 
jente fra utpinte Gaza med kreft.  

HELSESYSTEM PÅ RANDEN
Ifølge Verdens Helseorganisasjon har 
antallet pasienter som får israelsk 
godkjenning til behandling utenfor Gaza, 
sunket med nær 30 prosent de siste tre 
årene. Ventetiden kan være godt over 
ett år, og for noen kreftpasienter blir 
den for lang – de dør før de kommer til 
behandling på sykehus på den okkuperte  
Vestbredden eller i Øst-Jerusalem. I 
tillegg til israelske importrestriksjoner 
til beleirede Gaza sørger også kampen 
mellom Hamas-regjeringen og Fatah 
til en kronisk mangel på livsviktige 
medisiner for den utarmede befolkningen. 
Uten at hun nok føler noe av det selv, er 
vesle Yasmin i det minste slik sett blant 
de heldige som får hjelp. 

SJOKK OG FORTVILELSE
Noen dager senere møter vi henne igjen. 
Den spede og tynnhårede jenta har hentet 
litt krefter, men er urolig, og gråten står 
i øynene hennes. Det er dagen for ny 
cellegiftsbehandling. Den andre av minst 
fem–seks. Sist gang prøvde legene uten 
bedøvelse, men etter store smerter skal 
hun nå få en sprøyte. Hun skjelver og sier 

noe lavt. Moren forteller oss at hun gruer 
seg sånn til svimmelheten og kvalmen 
lenge etter behandlingen. Tårene står, 
og hun spenner seg i sengen. Også mor 
gråter stille nå. 

– Det er snart to år siden hun ble syk. 
Vi fikk henne til en lege i Gaza, som 
konstaterte aggressiv blodkreft. Vi fikk 
sjokk. Skulle den lille jenta vår dø? Og 
av kreft? Ingen andre i familien har hatt 
det. Vi var fortvilte, og det tok lang tid 
før vi turte å fortelle Yasmin hva som 
faktisk feilte henne, sier moren Deema. 
Hun er blant de heldige som er over 35 
år. Mødre under den alderen får ikke 
reise med sine egne syke barn – ifølge 
israelske myndigheter fordi de «utgjør en 
sikkerhetsrisiko». 

SKAL BLI FRISK
Den vennlige anestesilegen klyper Yasmin 
forsiktig i kinnet. Hun er i ferd med å 
våkne og klynker lavt. Med mors trygge 
hånd trilles hun ut av operasjonssalen, 
gjennom korridorene med glade farger 
og Disney-figurer på veggene. Eiet av Det 
lutherske verdensforbund siden 1950 og 
i mange år støttet av Kirkens Nødhjelp 
er Augusta Victoria det palestinske 
motstykket til vårt eget Radiumhospital, 
som også samarbeider med norske 
fagmiljøer innen kreftbehandling. 

– Hun har mistet veldig mye av det fine 
håret sitt, og for at hun ikke skulle føle 
seg så annerledes, klippet vi også av oss 
alt håret. Storesøster som bestemor. Nå 
ber vi alle hver eneste dag. For at Yasmin 
skal bli helt frisk igjen. Men det er dyrt 
med så mange behandlinger, vi har 
nesten ikke penger. Men vi skal klare det. 
For Yasmin skal bli frisk, sier en gråtkvalt 
mor og stryker den lille jenta gjentatte 
ganger over håret og pannen. – Ingenting 
får ta henne fra oss. 

Den lange veien
Jentene og kvinnene i familien til Yasmin klippet alle av 
seg håret da niåringen ble kreftsyk og måtte ha cellegift. 
Nå ber de alle til Gud om at den tapre jenta fra Gaza skal 
bli frisk igjen.  
I  JERUSALEM, TEKST: Arne Grieg Ri isnæs  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

– Jeg vil ikke, mamma, jeg vil ikke! Yasmin gråter av 
frykt for nok en runde med cellegiftbehandling på 
avdelingen for kreftsyke barn på Augusta Victoria-
sykehuset på Oljeberget i Øst-Jerusalem. 

AKTUELT ISRAEL/PALESTINA
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Morgensolen skinner inn i 
den vakre hagen til Al-Ahli 
Arab Hospital midt i Gaza 
by. Som en grønn og fredelig 
oase ligger det anglikanske 

sykehuset som Kirkens Nødhjelp har 
støttet siden 2008. I grell kontrast til resten 
av byen og enklaven, som til de grader er 
preget av blokade og tre blodige kriger det 
siste drøye tiåret. 

Den tilsynelatende idyllen forsvinner 
sjokkerende brutalt idet vi geleides inn på 
en av sykestuene i tredje etasje. Lukten 
av blod og brent menneskekjøtt slår mot 
oss. På rekke og rad ligger unge gutter 
og menn med store og gapende kulehull 
og skrustikker tvers gjennom beina. 
Hjerteskjærende smerteskrik gjaller 

mellom veggene fra de som får sine 
groteske skuddsår renset og behandlet.

BRANNMANN SKUTT PÅ JOBB
– Tusener er skutt av israelske snikskyttere 
langs grensen de siste månedene. Igjen 
gjør vi hva vi kan for å hjelpe så mange 
som mulig. Kort tid etter at blodbadet 
startet, gjorde vi denne fløyen om til 
akuttmottak, forteller kirurgen Khalil 
Elkahlouf. Han tar oss med bort til en av 
de hardt skadde pasientene, en mann som 
har brannmannsuniformen sin hengende 
over sengen. Den blodige bandasjen 
tas forsiktig av venstre ben, og vi ser et 
kulehull på størrelse med en blyantspiss 
på forsiden av leggen. Sykepleieren løfter 
opp benet og viser at det knapt er noe 

igjen på baksiden. Muskler, bensplinter og 
sener ligger helt åpent i et virvar av et sår 
på størrelse med en stor knyttneve.

– Jeg husker bare den plutselige og 
intense smerten, som om jeg fikk et 
voldsomt elektrisk sjokk gjennom benet 
og kroppen, sier Mohamad Mekdad. Den 
38 år gamle firebarnsfaren var på jobb 
som brannmann for å hjelpe sårede 
demonstranter ved grenseområdet da han, 
i full uniform, ble skutt ned av en israelsk 
soldat. Han vrir seg i smerte og biter hardt 
i et håndkle idet sykepleieren spyler den 
voldsomme skaden med rensevæske. 

KRIGSFORBRYTELSER
Mer enn 18 000 mennesker er skadet og 
170 skutt og drept av israelske soldater 

Gaza er uten 
elektrisitet store 
deler av døgnet. 

95 % 
av vannet er 
udrikkelig. 

Over

50 %
av Gazas befolkning

er arbeidsledige. 

80 % 
er avhengige 

av matvarehjelp 
utenfra.

GAZA 
FAKTA

siden palestinerne på Gazastripen begynte 
å holde ukentlige demonstrasjoner 
nær grensegjerdet. Det store flertallet 
av ofrene var ubevæpnede, blant dem 
flere barn, tre helsearbeidere og to 
journalister. Israel hevder at alle 
de drepte og skadde «utgjorde en 
sikkerhetsmessig trussel». FN på sin 
side omtaler maktbruken som «helt ute 
av proposjoner» og varslet allerede i 
mai måned at de vil etterforske bruken 
av skarp ammunisjon mot ubevæpnede 
demonstranter som krigsforbrytelser. 
Vår egen utenriksminister Ine Eriksen 
Søreide omtaler israels våpenbruk som 
«uakseptabel». 

– Vi har aldri sett slike skader før. For 
første gang må vi behandle pasienter som  

helt åpenbart er skutt med ekspanderende 
kuler. Normal ammunisjon kan aldri 
gjøre slik skade. Israel begår med dette 
krigsforbrytelser, og det er helt uhørt at 
verden ikke reagerer, sier den erfarne 
operasjonslegen Elkahlouf. Han gir oss 
sykehushetter og munnbind på veien inn til 
det som fungerer som isolasjonsrom. Her 
ligger pasientene med de kanskje verste 
skadene og som har utviklet resistens mot 
antibiotika. Det betyr at de heller ikke kan 
få smertestillende. En ung mann skriker 
av all sin kraft. Den nedre delen av benet 
er redusert til lite annet enn skinnfiller. 

ØDELAGT FOR LIVET
– Jeg demonstrerte fordi vi ikke har noe liv, 
ingenting å leve av, sier den 28 år gamle 
trebarnsfaren Mohamed Abu Hamdy. – 
Jeg hadde ingen våpen, ikke en gang stein 
da de skjøt meg. Og nå er jeg ødelagt for 
livet. Jeg vil aldri kunne få meg en jobb for 
å brødfø min kone, sønn og to døtre. Jeg 
kan bare be til Gud om at vi i det minste 
vil overleve. 

Ute av isolasjonsrommet får vi den 
dystre statistikken.

– Disse pasientene har mindre enn 50 
prosent sjanse til å overleve. Vi gjør hva vi 
kan, men infeksjonene tar livene deres, 
sier kirurgen Khalil Elkahlouf stille. 

MANGLER ALT
Under krigen sommeren 2014 hjalp 
Kirkens Nødhjelp sykehuset med å 
skaffe medisiner samt drivstoff til 
strømaggregatene. Dette gjorde det 
mulig å behandle mer enn 4000 pasienter 
som strømmet på. Siden den gang 
har forholdene for de nær 2 millioner 
innbyggerne bare blitt verre, og FN frykter 
at landområdet på størrelse med Hamar 
kommune vil være totalt ubeboelig i løpet 
av kort tid. Sykehuset, som blant annet er 
spesialisert for å behandle traumeskader 
på barn, har merket en kraftig pågang 
den siste tiden. De mangler nå både 
utstyr, medisiner og drivstoffet de er helt 
avhengige av for å holde strømaggregatene 
gående i en enklave som har vanlig strøm 
fire timer i døgnet.  

– Etter mer enn 11 år med blokade 
er den humanitære krisen helt prekær. 
Barn i Gaza har gjennomlevd tre kriger 
det siste tiåret, og verdenssamfunnet kan 
ikke bare sitte å se på det som nå skjer. 
Vi er i tett kontakt med våre partnere 
i Gaza, som i likhet med de israelske 
menneskerettighetsorganisasjonene 
vi støtter, ser med dyp uro på den 
betydelige forverringen av situasjonen 
det siste halvåret, sier Kirkens Nødhjelps 
fungerende generalsekretær Lisa 
Sivertsen. 

Demonstranter blir møtt med våpenbruk 
og dødelige skudd langs grensen mellom 
Gaza og Israel. Det Kirkens Nødhjelp-
støttede sykehuset Al-Ahli gjør igjen alt de 
kan for å redde liv og helse.
I  GAZA, TEKST: Arne Grieg Ri isnæs  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

Blodbad på Gaza

Mohamed Abu Hamdy skriker av 
smerte på Al-Ahli-sykehuset i Gaza. 
Den 28 år gamle trebarnsfaren er 
en av flere tusen sivile palestinere 
som det siste året har demonstrert 
og fått livet  sitt ødelagt etter å ha 
bli skutt av israelske snikskyttere i 
grenseområdet. 
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FOTOREPORTASJE  SYRIA

Feriebyen Zabadani
Zabadani var en flott by. Byen med 45.000 innbyggere 
var ferieby for folk fra Damaskus. Om sommeren 
var innbyggertallet i byen en halv million. Etter at 
Nusrafronten og andre opprørsgrupper knuste byen, ble 
tallet null. 900 bygninger ble ødelagt, 13 skoler ble knust. 
Folk flyktet til andre deler av Syria og mange til Libanon, 
som ligger bare 20 minutter unna med bil. 

Nå har folk så smått begynt å flytte tilbake i leiligheter 
som blir rehabilitert av Kirkens Nødhjelps partner 
GOPA – hjelpeorganisasjonen til den gresk-ortodokse 
kirken i Syria. Kirkens Nødhjelp har støttet GOPA 
siden borgerkrigen brøt ut i 2011. Foreløpig har 11.000 
personer kommet tilbake. Flere ville kommet hvis det var 
flere leiligheter tilgjengelig. GOPAs ingeniører sjekker 
leilighetene, deler dem inn etter hvor ødelagte de er, og 
vurderer hva som må rives, og hva som kan fikses. Ved 
hjelp av arkiver, dokumentasjon og å snakke med naboer 
blir det avklart at leilighetene faktisk tilhører de som får 
dem tilbake.

Flere steder i Syria jobber Kirkens Nødhjelps partnerorganisasjon 
GOPA med å bygge opp igjen hus og å gi innbyggerne tilgang til 
rent vann. Kirkens Nødhjelps fotograf Håvard Bjelland var i Syria i 
sommer og fikk se arbeidet de gjør. 

»
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SYRIA
FOTOREPORTASJE

Helsestasjon i Jaramana, en forstad til Damaskus
Familien Kharem flyktet fra Irak i 2007 – til det den gang trygge nabolandet Syria. To av barna som har 
psykiske utviklingshemminger, sitter i rullestol og trenger ekstra hjelp. De har ikke arbeid, og far er 
skadet av granatsplinter. Helsestasjonen tilbyr blant annet psykososialt arbeid for traumatiserte barn. 
Her er flere som har flyktet fra forstaden Øst-Ghouta.

Balouliah skole 
utenfor Latakia
Skolen lå på frontlinjen mellom 
islamistiske opprørsgrupper og 
regjeringsstyrkene. I 2015 ble skolen 
truffet av en rakett – tre minutter før 
skoledagen var over. Skolen har 570 elever 
mellom 12–18 år. Nesten halvparten er 
jenter. Nå er det mange internt fordrevne 
flyktninger i området.

Flere elever reiser seg opp, blant annet 
Ghuda Jamil Yasmeen, og sier de takker 
for hjelpen og for at GOPA og Kirkens 
Nødhjelp er her. De lover å ta vare på 
skolen sin og sier at utdanning er viktig 
for at de fremover kan være med å bygge 
opp igjen landet sitt.

– Norske studenter må også jobbe 
hardt, for utdanning er viktig, sier de.

Feriebyen Zabadani
På en skole i Zabadani var en tavle ødelagt 
av kulehull. Her blir tavlen gjort klar til 
skolestart.

»

»

»
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SYRIA
FOTOREPORTASJE

Vannanlegg ved Homs
Dette vannanlegget utenfor Homs 
har frem til nå vært drevet av et 
dieselaggregat. Ved hjelp av GOPA 
har aggregatet nå blitt byttet ut 
med solcellepaneler som skal drive 
anlegget.

En brønn blir til
Folk i lokalområdet søkte tilflukt 
i St. Mary's kloster utenfor byen 
Tartous da kamphandlingene sto på. 
En borebill borrer nå en brønn ved 
klosteret.

Vannanlegg i bydelen 
Kafr Sousa i Damaskus
Vanningeniøren Susan Al Nabulsi 
er sjefen på anlegget som renser 
vann og forsyner 40.000 mennesker 
i Damaskus med rent vann. Dette er 
det største vannanlegget i Damaskus. 
Med borehullet som NCA/Gopa har 
bygget her har man benyttet en 
teknologi som gjør at pumpen kan 
snus og sende vann ned i grunnvannet 
der det lagres og kan brukes senere 
på sommeren når det normalt 
er vannmangel. Dette gir byen et 
sterkere vern mot klimaendringer 
som lengre tørkeperioder.  .

»

»

»
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AKTUELT  KONGO

Kvinnenes alder spenner frå tenåra til over 60 år. Nokre har klart å komme seg ut av 
tvangsekteskap, mens andre har blitt valdtekne av både kjente og ukjente menn. Ei av dei som 
mottek hjelp, er Nadine Baseme og hennar barn.

Blikket til Rehema 
Bakengamwami er eit slikt 
blikk du aldri gløymer. Ho 
er ei forsiktig, ung kvinne 
som ikkje ser særleg sterk 

ut, men blikket avslører at ho bærer på 
historier som få andre hadde orka å bære 
på.

UTAN FRAMTENNER
Når ho opnar munnen sin, skjønner du 
endå tydelegare at Rehema har måtte 
tole meir enn dei fleste andre tenåringar. 
Alle framtennene hennar er borte. Du kan 

høyre når ho snakkar at nokre av lydane 
ikkje er slik dei skal vere.

– Kona hans slo meg, og eg fekk slått  
ut fleire tenner, fortel Rehema.

Setninga kjem midt inni ei brutal 
historie om då Rehema vart gifta bort 
som 16-åring. Familien hennar var fattig 
og kunne ikkje ta vare på ho i tillegg til alle 
søskena hennar. Ein forretningsmann 
besøkte landsbyen hennar og fekk lov å ta 
ho med til Kampala i nabolandet Uganda. 

VART LOVA UTDANNING
Mannen var ein ven av Rehemas bror og 
lova både Rehema og familien hennar at 
ho skulle få gå på skule i Uganda.

– Men det vart aldri noko skule. Det 
viste seg at han allereie hadde ei kone. 
Eg vart etter kvart gravid, og då fekk 
eg trøbbel med hans første kone, fortel 
Rehema.

Så vart ho altså banka opp av mannens 
første kone, og mannen sjølv har berre 
reist av garde frå begge to. Rehema 
bestemmer seg for å reise åleine heim att 
til Kongo. Der vert ho avvist av familien 
fordi ho manglar tenner og er gravid.

FEKK HJELP
Rehema er heilt på bar bakke, 16 år gamal 
og gravid. Ho oppsøker tanta.

– Der får eg vere i eit år og to månader, 
og ein dag møter eg nokon som registrerer 
kvinner som ikkje klarer å ta vare på seg 
sjølv. Eg tek kontakt, og det fører meg hit, 

fortel Rehema.
Ho sit i ei køyeseng på Lydia Center i 

Goma i Aust-Kongo, ein liten båttur unna 
staden kor ho vaks opp på øya Idjwi midt 
i Kivusjøen, på grensa mellom Kongo og 
Rwanda. På senteret deler ho rom med 
andre kvinner ho deler skjebne med. Her 
får ho hjelp til å snakke om det ho har 
opplevd, og ho lærer seg eit yrke.

VIL SKAPE EI FRAMTID
Men først må ho stable seg sjølv på beina 
att etter tre turbulente år fylt med vald 
og avvising. Guten hennar er tre år, men 
ser yngre ut. Han var underernært då dei 
kom til Lydia Center.

– Alt eg vil er at han skal få eit godt liv, 
slik som andre barn, og at han ein dag 
kan ta seg av meg. Her får han leike med 
andre barn og spele ball med dei. Han 
er også glad i leikesyklar og bilar, fortel 
Rehema om sonen Paterne.

Ein stad i Uganda går faren til Paterne 
rundt, og han skal sannsynlegvis aldri 
møte sonen sin. Men han har skapt sår i 
liva til både Rehema og Paterne. Djupe sår 
som vil ta tid å lege, spesielt for Rehema, 
som må starte livet på nytt i ein alder av 
19 år. Heldigvis har ho gode rådgjevarar 
rundt seg som kan lære ho eigenskapar 
som ein dag vil gjere ho utstyrt til å møte 
kvardagen att.

– Eg ønskjer å lage smultbollar og såpe 
som eg kan selje, seier Rehema forsiktig.

16 år gamal vart ho gifta bort til ein ugandisk handelsmann. I 
Kampala gjennomlevde Rehema eit mareritt før ho klarte å flykte. 
Livet er framleis ikkje bra, men no ser ho lyset i tunnelen.  
TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

19 og på bar bakke

Lydia Center er eit av fleire sentre 
for kvinner som har vore utsett for 
vald, tvangsekteskap eller andre 
traumatiske hendingar.

Kvinnene lærer å lese og får også 
yrkesutdanning for å klare å skaffe 
seg ei inntekt i framtida.

Lydia Center har i fleire år fått 
økonomisk støtte frå Kirkens 
Nødhjelp til sitt arbeid blant 
kvinner og barn i Aust-Kongo.

Tre år gamle Paterne på armen til 
mamma Rehema. Paterne vart fødd 
etter at Rehema vart gifta bort til ein 
ugandisk mann. Ho fekk aldri utdan-
ninga ho var lova i Uganda, men 
oppdaga derimot at mannen allereie 
var gift med ei anna kvinne som 
banka ho opp då ho vart gravid med 
Paterne. No får Rehema hjelp til å 
takle dei vonde minna.
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–Jobben min var å leite 
etter mat og frakte det til 
sjefen, fortel 16 år gamle 
Bwira frå Aust-Kongo.

VART BANKA OPP
Det er tydeleg at det er vanskeleg for 
Bwira å fortelje om dei fira åra han var 
ein del av militsen APCLS – som står 
for «Alliansen av patriotar for eit fritt og 
suverent Kongo». Namnet høyrest fint 
ut, men militsen står bak mange brot på 
menneskerettane, mellom anna å utnytte 
arbeidskrafta til barn som Bwira.

– Gruppa skulle ta vare på folket, og 
me skulle først frigjere landsbyane rundt 
oss og deretter landet, fortel Bwira om 
gruppa sin visjon.

I dag er APCLC historie etter å ha blitt 
slått kraftig tilbake av den kongolesiske 
hæren i 2014, men for Bwira er ikkje 
spora borte.

– Me sov ute, og ofte regna det mykje. 
Det var kaldt, og me hadde heller ikkje 
mat. Me vart banka opp av leiarane, fortel 
Bwira, som var fire år ute i jungelen før 
han klarte å flykte.

FLYKTA FOR LIVET
Saman med tre andre bestemte han seg 
for å flykte.

– Eg og ein annan hadde nettopp blitt 
tatt for å stele frå ein landsby, og det er 
eit brot på reglane. Så leiarane bestemte 
seg for å straffe oss ved å sende oss ut i 
kamp. Me flykta til næraste landsby, der 
me fekk hjelp frå ein familie. Militsen 
leita etter oss og var villige til å om dei 
fann oss. Etter kvart vart me oppdaga, 
og me flykta vidare midt på natta og løp 
gjennom jungelen, fortel Bwira.

Den lange historia enda med at han fekk 
hjelp frå nokon han møtte, som etter kvart 
fekk han inn på ungdomssenteret ETN i 
Goma, som er ein samarbeidspartnar med 
Kirkens Nødhjelp. Der har Bwira starta å 
lære eit yrke, nemleg bilmekanikar. 

UTDANNING OG PRAKSIS
Ungdommane på senteret er hovudsakleg 
mellom 14 og 18 år, og alle har anten 
opplevd å vere barnesoldatar eller ofre 
for seksuell vald. Nokre har også små 
funksjonshemmingar. Mange slit med 
trauma og får hjelp til å takle desse, i 
tillegg til at dei får nok tid til å takle det 
dei slit med.

– Utdanninga tek rundt eit år, også er 
det tre månader med praksis etterpå. 
Fleire av ungdommane dannar små 
selskap og jobbar saman etter at dei har 
vore her, fortel pastor Matata Manase, 
som leiar senteret som først såg dagens 
lys då Kirkens Nødhjelp vart deira første 
partnar tilbake i 2002.

VIL FORSØRGE SEG SJØLV
Bwira seier at livet er «heilt OK» no. Han 
klarte aldri å hemne drapet på broren, 
og når samtalen dreier inn på den sju 
år eldre broren som vart drepen for åtte 
år sidan, vert blikket til Bwira trist. Han 
har heller ikkje kontakt med resten av 
familien sin.

– Eg ønskjer å kunne forsørge meg 
sjølv, men eg veit ikkje heilt korleis eg 
skal klare det. Eg ønskjer å jobbe med 
bilmekanikk, slik at eg klarer å kjøpe 
meg sko og klede, seier Bwira, som altså 
ønskjer å legge fortida bak seg, og ta med 
seg lærdommen frå ETN med seg ut i 
livet.

Då Bwira var åtte år, vart broren drepen av ein milits. 
Han bestemte seg for å ta hemn og vart med i ein annan 
milits. Etter fleire år som barnesoldat har Bwira bytta ut 
våpen med skiftenøkkel.
TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjel land/Kirkens Nødhjelp 

Ein bror og barndom mindre 
- men med håp for framtida

Kirkens Nødhjelp støtter ETN 
(Education and Training of 
the Victims of Nyiragongo), 
eit undervisningssenter i 
Goma, og har gjort det sidan 
2002. Det finnes også eit 
tilsvarande senter i Masisi, 
også det i Aust-Kongo.

Ved senteret i Goma får over 
100 ungdommar kvart år 
opplæring i bilmekanikk, røyr- 
legging, matlaging, snekring, 
sveising og frisøryrket.

Ungdommane er både 
jenter og gutar som anten 
har opplevd å bli utsette for 

seksuell vald eller har vore 
barnesoldatar.

Etter fullført utdanning får 
ungdommane tre månader 
med praksis. Målet er at dei 
skal klare å skape sin eigen 
jobb, og samstundes få hjelp 
med det dei slit med.

Han har ei fortid som barnesoldat, 
men har i dag bytta våpenet ut med 
verktøy. Målet er å kunne leve av å 
vere bilmekaniker, men for Bwira 
er det framleis mykje vondt å tenke 
og bære på. Difor får han også 
psykososial hjelp ved yrkesskulen 
han no går på.
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HÅP
Da jeg vokste opp, ble det bedt om godt og tjenlig vær i kirkene 
våre. Bønnen er tatt fram igjen i år. Sommeren har vært preget av 
knallbra ferievær. Men for mange har det vært et mareritt, særlig for 
norske bønder med brunsvidde jorder og nødslakt. Ute i verden er 
ikke dette noe nytt. Klimaendringer og miljøtrusler har lenge gjort 
tilværelsen for fattige bønder og fiskere vanskeligere. Dette kjenner 
vi godt til gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid. Tørke, skogbranner, 
plast/søppel som ødelegger det rene vannet og havets kretsløp, gjør 
livet vanskelig særlig for de fattigste. Mens dette skrives, opplever 
Sør-India store ødeleggelser på grunn av flom, den største på over 
hundre år. De som har sluppet ut minst klimagasser, lider mest. 
Nordmenn slipper heller ikke unna de globale utfordringene.
 
Kanskje døde den ikke forgjeves, hvalen som ble funnet med 30 
plastposer i magen utenfor Bergen i fjor. Bildene var med å vekke 
folk i Norge. Den store dugnaden for å bekjempe plast og marin 
forsøpling er i gang. Fra kirkens side bygges i disse dager Håpets 
Katedral, et symbolbygg nettopp fra plast og marin søppel. Havet 
og vannet tilhører alle. Derfor må vi sammen kjempe for rent vann 
og hav, på tvers av ulike religioner og landegrenser. Plast og marin 
forsøpling er bare én av flere miljøtrusler. Men kanskje er både 
plastspøkelset og tørkesommeren i ferd med å vekke oss?

I Bibelen fortelles det om profeten Jona, som ble slukt av en hval 
og tilbrakte tre dager i buken på det store dyret (Jona 2,1) før han 
ble spyttet ut og overlevde. Jona-tegnet leses gjerne også som en 
allegori til påskehendelsen, hvor Jesus lå tre dager i graven før han 
oppstod til livet. Han døde ikke forgjeves! Og håpskreftene omfatter 
også livet i havet, forurenset flomvann og brunsvidde åkrer. For 
alt det skapte som sukker og stønner som i fødselsrier…, skal bli 
frigjort, står det i Romerbrevet kapittel 8.  

Noen ganger trenger vi en vekker. Men enda mer trenger vi håp og 
tro på at det nytter. «Grønn diakoni» handler om kjærlighet til – og 
ansvar for – Guds skaperverk. Vi trenger mer enn noensinne å være 
klimapilegrimer som kan ta modige skritt for klimarettferdighet. Og 
stå imot likegyldighet og ødeleggelser av kloden og forringelse av 
fattige menneskers livsgrunnlag. 

Vi trenger igjen å be om godt og tjenlig vær. Vi trenger å være en 
del av den forandringen vi ønsker, og som kloden trenger i de neste 
avgjørende årene.

Han døde ikke forgjeves.

Av Einar Tjelle,
Assisterende generalsekretær 

i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Andakt

2 811 000 
barn og voksne fikk 
tilgang til trygt vann 
gjennom vårt arbeid 

i 2017.

502 000 
personer fikk tilgang 

til et toalett.

793 000 
mennesker tok 

del i våre hygiene-
prosjekter.  

KIRKENS NØDHJELP I TALL

2 800 900 
mennesker i krise  

fikk nødhjelp. 

151 000
barn under fem 
år fikk tilgang til 
helsetjenester. 

34 600
kvinner og barn 

som har overlevd 
seksualisert vold, 

fikk medisinsk eller 
psykososial støtte. 

Borehullet i Garowe som Kirkens Nødhjelp har 
bygget. Det forsyner 40 000 mennesker i Garowe og 
områdene rundt. Lastebiler fra Kirkens Nødhjelp 
og myndighetene henter vann og bringer det ut til 
nærliggende landsbyer.
FOTO: Håvard Bjelland(Kirkens Nødhjelp
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Aktuell?
	Pensjonerer seg etter 
meir enn 30 år i Kirkens 
Nødhjelp. Får Kongens 
fortenestemedalje etter meir 
enn ti år som norsk konsul i 
Mali.

5 tett på

	Kva nettsider sjekkar du 
jamleg?
Hm. Eg er mykje innom 
Google. Også Mali7.net for 
å få med meg litt nyheiter, 
men nevøen min er veldig 
oppdatert, så eg høyrer ofte 
med han.

	Kva leste du sist?
Eg hugsar nesten ikkje kva 
bok eg leste sist, og no som 
eg er pensjonist, vil eg lese 
meir. Eg trur siste bok heitte 
«Les Margerites ne pousse 
pas dans le desert» (ei malisk 
bok, som på norsk ville fått 
tittelen «Tusenfryd gror ikkje i 
ørkenen») 
	Ein film som har gjort 
inntrykk?
Oi, det er mange. «Les 
oiseaux se cachent pour 
mourir» (amerikansk drama 
med originaltittelen «The 
Thorn Birds»), «Qu’est-ce 
qu’on a fait a bon dieu» 
(fransk bryllaupskomedie) og 
«Tatt av vinden»

	Kva gjer du når du vil slappe 
av?
Eg tek meg eit godt bad, 
vaskar meg, og så legg eg 
meg for å tenke. Også er bøn 
viktig for å finne roen.

	Kva sak engasjerer deg 
mest?
Veldig mange ting. Men eg 
vert engasjert når eg vert 
vitne til noko urettvist. Det 
likar eg ikkje.

TETT PÅ  FATOUMATA CISSÉ

Ho er ei av dei med lengst fartstid i Kirkens Nødhjelp, og dei siste 
ti åra har Fatou Cisse også vore Kong Haralds representant i Mali. 
No har ho fått Kongens fortenestemedalje for sin innsats. 

TEKST: Vegard Tjorhom  FOTO: Kirkens Nødhjelp

Kven?
	Fatoumata Cissé.
	Frå Djenné, Mali
	62 år gamal

–Nordmenn er ikkje 
så sofistikerte – 
og det meiner eg 
på ein god måte. 
Dei er naturlege 

folk, som du fort blir kjent med på eit 
nært og personleg plan. Og så har mange 
nordmenn respekt for andre kulturar 
og religionar. Kanskje det er ei slags 
utdanning de får, seier Fatou og smiler.

Ho har nettopp blitt spurt om gode og 
dårlege ting ved nordmenn. Dei positive 
sidene lister ho enkelt opp, men ho kvir 
seg meir for å seie noko negativt.

– Alt er i orden her i Noreg. Alt er på 
plass, og det er ingen kaos. Hos oss er 
det litt meir avslappa og litt meir uorden. 
Nokre gonger kan rotet i Mali vere 
irriterande, men når eg kjem til Noreg, 
saknar eg at det er litt meir avslappa 
heime, seier Fatou i eit forsøk på å seie 
noko som kunne vore betre ved Noreg.

KULTURSJOKK I SITT EIGE LAND
Om det er nokon i Mali som kan uttale seg 
om nordmenn, så er det Fatou. Ho kjenner 
folk frå alle delar av Noreg og på tvers 
av fleire generasjonar. Dei siste ti åra 
har Fatou vore norsk konsul i Bamako, 
altså Noregs fremste representant i 
landet. Dette er ein deltidsjobb ho har 
hatt i tillegg til administrasjonsjobben i 
Kirkens Nødhjelp.

No er tida som bistandsarbeidar 
og konsul forbi. Noreg har oppretta 
ambassade i Bamako, og Fatou er 
pensjonert. Då er det tid for å mimre 
tilbake det første oppdraget for Kirkens 
Nødhjelp i 1987.

– Eg hugsar eg kom ned flytrappa i 
Timbuktu, og det gjekk raskt opp for meg 
at skjørtet eg hadde på meg, var total 
skivebom. Eg måtte rett på marknaden 
for å kjøpe nye klede, fortel Fatou, som 
fekk eit lite kultursjokk i sitt eige land.

UTVIKLING TRASS KONFLIKT
Og det er ikkje berre Fatou som har 
opplevd at Mali er eit delt land. Dei siste 
åra har konfliktar herja dei nordlege 
delane av landet. Grupper av menneske, 
mange av dei arbeidslause, har tatt til 
våpen og blitt med i islamistiske grupper 
som har fått fotfeste. Stort sett alle 
overskrifter om Mali i norske medium 
er negative. Det er ingen tvil om at Fatou 
synest utviklinga er trist, men ho har 
også sett mykje som har utvikla seg i 
riktig retning sidan ho starta i 1987.

– Kommunikasjonen er den største 
forskjellen. Sjølv folk i Kidal, langt 
oppi ørkenen, er på Facebook. Mange 
fleire kan skrive og lese, og dei er meir 
pålogga enn før. Folk er meir informerte 
og skjønner meir om kva som skjer. 
Økonomien har også endra seg, og 

mange fleire kan ta del i samfunnet ved å 
sende barna på skulen og få seg ein jobb. 
Utdanningsnivået og -kvaliteten har blitt 
høgare og når folket i større grad, seier 
Fatou.

– Mali har enormt mange unge, over 
halvparten av folket er under 18 år. Er det 
ein styrke eller ein byrde?

– Dette diskuterast mykje i Mali. Om 
me hadde hatt ein politikk som skapte 
utvikling, så hadde me hatt mykje 
arbeidskraft og mykje å spele på. Men det 
er arbeidsløyse som er problemet, og det 
er vanskeleg å snu. Mange barn har ikkje 
sjanse på å få ein jobb. Foreldra manglar 
også mykje fordi dei er arbeidslause.

– Trur du Kirkens Nødhjelp er i Mali om 
30 år også?

– 30 år går fort. Eg hugsar då eg starta 
i Kirkens Nødhjelp, så vart det sagt at 
organisasjonen skulle vere der i cirka ti 
år. Men slik vart det jo ikkje. Det ideelle 
er om bistandsorganisasjonane ikkje er i 
Mali i det heile tatt, for eit land må klare 
å utvikle seg utan hjelp utanfrå. Me kan 
ikkje fortsette å gjere statens oppgåver, 
slik som helse og skule, seier Fatou.

No ventar eit pensjonistliv på Fatou, 
men først avsluttar ho altså karrieren 
som Noregs kvinne i Mali ved å motta 
Kongens fortenestemedalje som ridder 
av 1. klasse.

Kongens kvinne
i Mali
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AKTUELT DIAKONIA

DEN FJERDE
PILAREN

Kampen for en rettferdig 
verden er en av de fire 
pilarene som diakonene 
jobber etter. – Her er kirka 
for dårlig. Kirkens Nødhjelp 
er flinkere til å kjempe for 
en rettferdig verden ute enn 
hva vi er her hjemme, sier 
Eilev Erikstein. 

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/

Kirkens Nødhjelp

Vi er invitert med Eilev på jobb 
et par sommerdager i Vest-
Telemark. Eilev er diakon for 
hele fem kommuner. Det er 
mye å rekke over, men så er 

Eilev en type som er lavt og høyt samtidig 
– både bokstavelig og ellers. Man sier 
ikke nei til Eilev, og han sier ikke nei til 
deg. Slik blir det solide nettverk av. Han 
er sykepleier i bunn og ble fascinert 
av menneskets verdighet i vanskelige 
situasjoner da han hadde arbeidet på 
Gaustad. Som diakon blir han brukt i sorg 
og kriser av kommunenes institusjoner, 
som psykiatriske institusjoner, sykehus, 
fengsel og NAV. 

Kanskje er det den slitne alkoholikeren 
som har mest behov for en god og faglig 
samtale? De som trenger det mest, bør 
få den beste hjelpen. Mange andre i 
kirka kan bli slukt av den daglige drift. 
En diakon får lov til å fokusere mer på 
å bygge relasjoner, sier Eilev på vei til 
dagens første stopp – Arendal fengsel, 
Kleivgrend avdeling. Dette er et åpent 
fengsel for 28 innsatte, et sted ingen 
rømmer fra fordi det er så himla langt fra 
folk. Og fordi folk trives, da…

ÅPEN BOM
Det er lite som minner om et 
fengsel. Bommen inn til den lave 
trehusbebyggelsen er åpen. Her 
kommer det folk innom som tror det er 
et pensjonat de kan betale seg inn i. Det 
kan de altså ikke, selv om det er fristende 
å tilbringe noen dager i ensomheten 
med motstrømsbasseng og hyggelige 
unge menn som skravler rundt benkene. 
Morten Larsen står på kjøkkenet og lager 

Fortsettes på neste side u

Tommy, innsatt i Kleivgrend fengsel, 
får en god klem av diakon Eilev 
Erikstein når han kommer på visitt. 
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kake, bare fordi han hadde noen rester til 
overs. Det eneste som forstyrrer idyllen, 
er fengselsuniformen og sikkerhetsnivået 
i vaktbua. Eilev hilser jovialt på Morten, 
som har jobbet ved avdelingen i syv år, og 
som kjenner Eilev godt. 

– Eilev har veldig god tone med de 
innsatte. De har behov for å lette seg. 
Og da er han god å ha. Han er som en 
trykkluftsventil, skryter Morten Larsen. 

Eilev har engasjert seg i kampen for å 
beholde det nedleggingstruede fengselet, 
og de begynner raskt å diskutere fordelen 
ved åpen soning. 40 prosent av alle 
dømmes nå til fotlenkesoning, en helt 
klart billigere soningsmetode, noe som 
har gjort at fengselskøene nesten er 
borte. Men det er i de åpne fengslene 
hjelpere som Eilev kan gjøre en forskjell.

– Ikke alle passer til soning i lukkede 
fengsler eller med fotlenke, og det 
kommer politikerne til å erfare om de 
legger ned alle de åpne fengslene. Noen 
sliter med å holde tider, og kommer de 
hjem for sent, blir de fratatt fotlenka og 
satt inn i lukket fengsel. De trenger en 
enklere overgang, sier Morten Larsen. 

– En god ting med åpen soning er det 
sosiale felleskapet, og det skaper gode 
åpninger for endring, sier Eilev Erikstein. 

Her har Eilev et stort spillerom. 
– Han har tatt dem med seg hjem, på 

pilegrimsvandring eller inn i kirka, sier 
Morten Larsen. 

GLADE GUTTER
Eilev blir stående å snakke med tre 
innsatte han kjenner godt. Unge gutter 
som snakker høyt og ler lett. 

– Eilev er et av høydepunktene våre her 
ute. En vanlig person fra utsiden å snakke 
med, sier 19 år gamle Kenny. 

– Man blir jo bare glad når han kommer. 
Og så har han stort sett svaret på alt. 
Han gjør oppholdet her lettere, sier 23 år 
gamle Ole Kristian. 

– Og så får vi gjort noen «vanlige» ting 
også, som å gå i skogen. Vi var også på 
skolen i Kviteseid og holdt foredrag. 
Så fikk vi fortalt ungdommen at de ikke 
måtte gjøre som oss, sier Tommy på 29. 

– Jeg kunne ha sonet hjemme med 
fotlenke, men problemet mitt er rus, og 
det problemet hadde jeg jo ikke kommet 
meg unna hjemme, sier Ole Kristian. 

NAV-HJELPER
Noen mil unna stikker vi innom NAV-
kontoret i Kviteseid. Her møter vi Björn 
Johansson og Olav Aalandslid. Johansson 
har samarbeidet med Eilev siden 1997 og 
nøler ikke med å ringe diakonen om han 
ser at noen kan ha behov for en samtale 
utenfor systemet. 

Eilev er en satellitt der ute som ikke 
representerer myndighetene eller noen 
som sitter på penger, men som kan 
snakke med dem uten et slikt filter. Eilev 
er ufarlig, og han er flink til å få frem 

historiene. – Vi har møtt mange triste 
skjebner der vi ikke har klart å gjøre en 
god jobb, men Eilev har klart å hjelpe. Jeg 
skjønner ikke hvordan han klarer å ta inn 
alt det håpløse, sier Johansson. 

– Jeg går inn og ut av sorg og krise og 
lukker døra etter meg. Diakonien er som 
et ekstra hudlag mellom meg og verdens 
nød, sier Eilev. 

– Det grenseløse nytter ikke, det 
blir man syk av. Vi bruker Eilev i de 
vanskeligste situasjoner, og han er nesten 
blitt en institusjon i seg selv, som folk 
stoler på at ikke bryter taushetsplikten, 
sier Olav Aalandslid.

– Folk som sliter, flytter ofte fordi 
de ønsker det selv eller må. Da flytter 
de ofte ikke så langt, gjerne bare til 
nabokommunen. Eilev jobber jo mellom 
kommunene og kan tipse dem om hva de 
må gjøre, og hvem de bør kontakte, sier 
Johansson. 

– Vi har blant annet krisegrupper for 
Vest-Telemark, og der er Eilev på ballen 
og minner oss om å holde dem i gang. Det 
er jo heldigvis ikke kriser hele tiden, så 
det er lett å glemme dem, sier Aalandslid.

– Og så er jeg i en fristilt rolle. Jeg 
kan for eksempel si at nå trenger Vest-
Telemark råd litt familieterapi når jeg 
ikke synes kommunikasjonen i rådet 
fungerer, ler Eilev.

96 % relasjoner og 4 % Gud.»

«Hva folk vil snakke om? 

Å få besøk av Eilev er et høydepunkt i fengselstilværelsen for 19 
år gamle Kenny.

Eilev tar gjerne med seg innsatte og psykiatriske pasienter ut på 
pilegrimsvandring. Her fra en klimapilegrimsvandring med flyktninger.

Jesus spurte den blinde mannen ved Jeriko 
hva han kunne gjøre for ham, selv om han jo 
så at mannen var blind. – Jeg vil ikke vite hva 
leger, politi eller betjenter mener om hva de 
jeg hjelper, trenger. Jeg vil møte dem uten 
fordommer og hjelpe dem med det de trenger 
hjelp til, sier diakon Eilev Erikstein.  
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PORTRETT TRYGVE SKAUG

Vi møter Trygve Skaug i en 
renovert guttegarderobe i 
en gammel tinnfabrikk nær 
svenskegrensa i Østfold. 
Lokalet ser ut som en 

interiørarkitekts drøm, og hver bok, hver 
LP-plate og hver gjenstand er der for å 
gi poeten inspirasjon. Med unntak av 
gitarene, da, de trenger han til å holde 
gitarferdighetene ved like. Det er jo tross 
alt spillejobbene han tjener penger på.

HAIKU-VISDOM
Du har sikkert sett diktene hans på de 
sosiale mediene du normalt besøker. 
Korte, underfundige dikt som: «Når ditt 
beste ikke er godt nok, når all dritten 
viser seg å være laget av sånt stoff som 
fester seg som lim til borrelåssjela di, da 
tar du tak i hånda mi for den er magisk, 
for jeg er din supermann og vi skal ut og 
fly i kveld baby».  

I en verden der stadig færre leser 
bøker, og ungdom skyr alt som lukter 
av diktanalyse, har Trygve Skaug knekt 
koden for å få diktene sine ut i verden. 
På sosiale medier, på kaffekopper og 
på tavler. Ja, selv diktbøkene hans 
selger bra. Men så har han utdanning i 
administrasjon og ledelse, noe som gjør 
det enklere å drive eget firma. Men hva er 

han, egentlig? Musiker? Lyriker? Twitter-
poet?

– Jeg ser på meg selv som en formidler 
som skriver tekster til musikk, bilder 
eller dikt. Det er alltid en følelse som vil 
formidles. I begynnelsen ser det mest 
ut som et dikt. Så ser vi om det blir dikt 
eller musikk ut av det. Jeg prøver å finne 
et bilde som beskriver følelsen. Det blir 
mange metaforer, sier Skaug. 

– Det er mye sårhet i diktene og 
sangtekstene mine.

– Du har nok rett i at det er mye mørke 
i meg, men jeg dveler ikke så mye ved 
det. Det er ikke så farlig hvor det kommer 
fra, men at jeg kan bruke det til å peke 
fremover – på at det finnes et lys der 
ute. En krise har mange fellestrekk, og 
skriver jeg for andre, prøver jeg å skrive 
ut fra deres ståsted, deres følelser, sier 
Skaug.

DET DYPESTE MØRKE
Å lage tekster til Håvard Bjellands bilder 
av IS-slaver, flyktninger og barn på 
randen av sultedøden har vært å gå fra 
norsk kjærlighetssorg til livets dypeste 
kriser. Nå er ikke Skaug helt ukjent for 
verdens sult og nød. Han har vært ute 
og sett på bistandsprosjekter i Romania, 
Filippinene og Russland. Tøffe erfaringer 

Huspoeten
Lyriker Trygve Skaug har satt tekst til bilder Håvard 
Bjelland har tatt de siste to årene for Kirkens Nødhjelp. 
En tøff jobb, innrømmer Skaug.

TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Ragnhild Kristine Vartdal Espelund, Radio Sunnmøre/pressefoto

Fortsettes på neste side u
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Trygve Skaug (33)
	Født 6. februar 1985
	Norsk låtskriver, musiker og 

poet 
	Han har gitt ut tre soloalbum og 

fire diktsamlinger.
	Hans fjerde diktsamling, Den 

siste, og tredje album, Sanger 
du skal få når jeg dør, ble gitt ut 
i september 2017.

	Han ble nominert til 
Spellemannprisen 2017 i 
klassen vise for Sanger du skal 
få når jeg dør.

PORTRETT TRYGVE SKAUG

Trygve Skaug har 
brukt lang tid på å 

finne tekster og dikt 
til Håvard Bjellands 

bilder fra ulike 
bistandsprosjekter 

Kirkens Nødhjelp 
har verden over. 

Med 63.000 følgere 
på Instagram er det 

mange som følger 
med Trygve Skaugs 

hverdagspoesi.

for en sart kunstnersjel. 
– Det lagres jo godt inni der, men jeg 

er glad for å ha et levende følelsesliv. Jeg 
har brukt mye tid på å sette ord til Håvards 
bilder. Gått mange omganger. Prøvd å 
suge ut smak, lukt og lyd av bildet. Så har 
jo Håvard skrevet og forklart bakgrunnen 
til bildene, hva som skjedde før og etter.

– Hvilket bilde har gjort mest inntrykk?
– Det med faren som bærer barnet sitt 

ut av et telt i en flyktningleir i Angola. 
Jeg har jo nettopp vært i pappaperm og 
har tenkt mye på barnet som kommer til 
å vokse opp i den leiren. Det er jo unger 
som går på skole her i Ørje som også har 
vært i en flyktningleir. Noen kommer seg 
ut, andre ikke, sier Skaug.

– Nå blir du vel Kirkens Nødhjelps 
huspoet…

– Å få være med på et prosjekt som 
ikke bare handler om oss her i Norge, 
er veldig meningsfylt. Det kristne 
medmenneskelige fokuset har fått et 

bredt nedslagsfelt i Kirkens Nødhjelp. 
Jesus ville sikkert gjort det på samme 
måte, sier Skaug.  

HVERDAGSTEKSTER
Det er ikke tilfeldig at du finner Skaugs 
dikt på kaffekopper. Målet hans er nettopp 
å sette dikt til hverdagen. Så kan man 
knuse dem når man er lei, smiler Skaug. 

– Diktene skrives slik at det virker 
som at de bare kan plumpe ut av deg. 
Da kommer det ut uten filter og kan tas 
inn uten filter. Jeg vil gi et glimt inn i noe, 
som en lukker i et speilreflekskamera. 
Hva ville du sagt om du bare hadde tre 
sekunder på deg?

– Eller tre sekunder før du scroller 
videre i Facebook-feeden din….

– Ingen forstod hva jeg drev med da 
jeg startet med å legge ut dikt på sosiale 
medier i 2012. Folk lurte på hva jeg drev 
med, ringte og spurte om det egentlig 
gikk bra med meg. Etter hvert forstod de 

at det var dikt jeg la ut. 
– Sosiale medier har også gitt deg et 

ungt publikum.
– Det er et morsomt format, man får 

tilbakemeldinger med en gang. Og unge 
mennesker er mindre tilbaketrukne. De 
pumper ut med hvilke følelser diktene gir 
dem. Det er moro, sier Skaug. 

– Du kunne jo gjort det litt enklere for 
folk og laget tegnsetting slik jeg gjorde da 
jeg refererte til et av diktene dine.

– Jeg bruker mye tid på linjedeling siden 
jeg har bestemt meg for å ikke bruke 
store bokstaver eller tegnsetting. Da må 
jeg styre folk på hvor de skal ta pause. 
Det jeg har lyst til, å er å gi folk en tanke i 
hverdagen sin. Da må det oppfattes kjapt.

JA-MANN
Trygve Skaug er en solid familiemann 
med barna på søndagsskole og en fot i 
bedehusmiljøet på Ørje. Kona er lærer, 
og barna er ett, fem og ni år. Siden de 

bor et steinkast unna svenskegrensa, 
har de selvsagt et hytteprosjekt i Sverige. 
Jobbmessig mener han at han er inne i 
en ja-fase, der han prøver å si ja til mest 
mulig som er spennende og morsomt. 
Blant annet jobbes det med å oversette 
diktene til svensk og engelsk. Men 
mens poeten sier ja til det meste, sier 
manageren nei til halvparten. 

– Heldigvis har jeg en manager som 
jeg bare kan instruere om å si nei til 
spillejobber annenhver helg. Da får jeg ro 
sammen med familien min, samtidig som 
jeg ikke aner noe om hva han har sagt nei 
til på mine vegne. Det hadde vært kjedelig 
å få beskjed om at han har sagt nei til 
noe som ville utgjort en halv årslønn, ler 
33-åringen.

«Kontoret» 
til Trygve er 

en ombygget 
guttegarderobe. 

Her både spiller og 
dikter han så ofte 

han kan.
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Det gjallet mellom bygningene 
da rundt 100 ungdommer 
var samlet på Eidsvolls 
plass i sommer for å 
aksjonere mot norsk eksport 

av krigsmateriell. Ungdommene var 
deltakere på Changemakers sommerleir 
og kom fra hele Norge, blant annet 
for å delta på lanseringen av årets 
hovedtemakampanje, «Hytt og gevær». 
I løpet av fem dager på leir fikk de 
muligheten til å lære mer om hvorfor 
verden er urettferdig, og hvordan vi kan 
endre den.

– BLIR AVHENGIG AV 
UNDERTRYKKENDE REGIMER
Like før fellesferien kom eksport-
kontrollmeldingen om norsk eksport 
av krigsmateriell. Tallene fra 
Utenriksdepartementet viser at Norge 
solgte ti ganger så mye krigsmateriell 
til autoritære regimer i 2017 som i 

2016. I tillegg gikk over en tredjedel av 
norsk salg av våpen og ammunisjon til 
land i Midtøsten. Krigsmateriell verdt 2 
milliarder ble solgt til autoritære regimer.  

Leder i Changemaker, Embla Regine 
Mathisen, reagerer kraftig på økningen. 

– Norge utnytter sårbare og ustabile 
regioner for å tjene penger. Vi skal ikke 
godta at Norge bygger opp en industri 
som gjør oss avhengige av å selge 
krigsmateriell til autoritære regimer og 
områder i krig. Det er helt umenneskelig, 
sier Mathisen. 

– Man kan si at Norge selger 
krigsmateriell i hytt og vær, sier hun.

AKSJONERTE MOT KRIGSEKSPORTEN
I sommer gikk derfor startskuddet for 
kampanjen der de krever at Norge skal 
slutte å selge krigsmateriell til diktaturer. 

Ungdommene foran Stortinget tramper 
takten i bakken mens de synger til 
melodien av Queens «We will rock you»: 

«Norway you’re a boy making big cash, 
developing arms gonna sell them to 
Oman someday, you got blood on your 
hands, and scary plans, doing real well 
in violent hands, singing, we will, we will 
end it.» 

En stor gruppe sto og holdt et banner 
med påskriften «Ingen norske våpen i 
hendene på diktatorer», mens de sang 
til de forbipasserende. Andre delte ut 
brosjyrer og samlet inn underskrifter.

VIL ENGASJERE POLITIKERNE 
Changemaker mener det er på tide 
at politikerne tar ansvar når norsk 
krigsmateriell havner i hendene på 
diktatorer, og mener det er viktig at 
grasroten i partiene engasjerer seg. 

– Våre flotte aktivister skal ut og 
engasjere helt vanlige mennesker og 
grasroten i de politiske partiene, slik at vi 
kan vise hvordan norsk politikk påvirker 
folk i verden. Når politikken vår har 
globale konsekvenser, betyr det også at 
norske folkevalgte har et globalt ansvar. 
Det innebærer i aller høyeste grad at vi 
ikke skal bidra til krig og undertrykkelse. 
Partienes lokalorganisasjon er viktig 
for hvilken politikk partiene fører, og de 
kan være med på å skape forandring 
nedenfra, sier Mathisen. 

Derfor hadde aktivistene invitert Frode 
Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti, 
til aksjonen for å fortelle ham hvordan 
han og Oslo AP kunne bidra til å stanse 
eksport av norsk krigsmateriell til 
autoritære regimer.  

– Alle fylkene i Norge har bedrifter som 
bidrar til den norske krigsindustrien. 
Derfor angår det alle hvilken politikk 
Stortinget og regjeringen fører, sa 
Mathisen til AP-lederen. 

– Dette er en viktig sak, og dere stiller 
noen betimelige spørsmål, sa Jacobsen 
og la til at han skulle ta saken videre til 
bystyregruppen i Oslo AP. 

AP HAR STORT ANSVAR
«Se, der er Støre»! Under aksjonen på 
Eidsvolls plass får en av aktivistene fra 
Changemaker øye på Arbeiderpartiets 
partileder Jonas Gahr Støre idet 
han forlater Stortinget. «Jonas», 
roper ungdommene i kor, for å få 
oppmerksomheten hans, før de 
begynner å rope: «Pang, pang, pang, i 
hytt og gevær! Vi vil være humanitær.» 
Partilederen var for travel til å stoppe, 
men Changemaker vil fortsette å prøve 
å få oppmerksomheten til AP gjennom 
kampanjen. Våren 2019 gjennomfører 
AP sitt landsmøte, og dersom de der 
går inn for strengere regelverk på salg 
av krigsmateriell, vil det gi flertall på 
Stortinget. 

– Arbeiderpartiet kan være de som 
endrer norsk politikk på dette feltet. Det 
er en unik mulighet som vi håper de vil ta, 
men da trenger vi at grasroten i partiet 
engasjerer seg, sier Mathisen. 

FIKK STANSET EKSPORT TIL 
EMIRATENE
I desember offentliggjorde regjeringen at 
de hadde stanset salget av krigsmateriell 
til De forente arabiske emirater, som 
deltar i den Saudi-ledede koalisjonen 
som kriger i Jemen. Dette kom etter 
et stort press fra sivilsamfunnet, blant 
annet Changemaker. 

– Dette viser hvor viktig det er at vi 
engasjerer oss for å få politikerne til å 
ta ansvar for den politikken de fører, og 
å skape en mer rettferdig og fredelig 
verden, sier Mathisen. 

Gjennom kampanjen skal hele 
Changemaker med sine medlemmer og 
lokalgrupper mobiliseres til å delta med 
blant annet aksjoner, debattmøter og 
leserinnlegg for å sette eksport av norsk 
krigsmateriell på dagsordenen. Mathisen 
er bombesikker på at deres engasjement 
vil kunne stoppe salget av krigsmateriell. 

– Vi er mange, vi er aktivistiske og vi er 
kreative, og jeg har troen på at vi kommer 
til å få gjennomslag. 

Dette er kravene i kampanjen 
«Hytt og gevær»: 

Norge må stanse salg av 
krigsmateriell til diktaturer.

Regjeringen må fortelle Stortinget 
hvorfor hvert enkelt land får kjøpe 
norsk krigsmateriell.

Skriv under og del oppropet 
på www.changemaker.no/
krigsmateriell 

Norsk krigsmateriell: 
Det norske regelverket 
skiller mellom A-, B- og 
flerbruksmateriell. A-materiell er 
våpen, ammunisjon og visse typer 
militært materiell. B-materiell 
er øvrig militært materiell. 
Flerbruksmateriell er vanlige 
varer som er konstruert eller 
modifisert for militært bruk. 

I 1959 vedtok regjeringen at vi ikke 
skal selge våpen til områder der det 
er krig eller krig truer, og at vi skal 
ta hensyn til situasjonen i landet. I 
1997 ble dette regelverket styrket 
til å inkludere demokratiske 
rettigheter og respekt for 
grunnleggende rettigheter. 

Likevel solgte eller selger Norge 
krigsmateriell til de autoritære 
regimene i Saudi Arabia, Oman, 
Qatar, Thailand, Vietnam, De 
forente arabiske emirater og 
Algerie.

Changemaker fyrer løs 
mot norsk våpenpolitikk

HVA VIL VI HA? 
STANS I EKSPORTEN!
NÅR VIL VI HA DET?

NÅ! 

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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AKTUELT  KIRKEUKA

Asker menighet benytter hvert år sjansen til å bli med i Kirkeuka 
for fred, selv om Israel-tilhengere skriver sinte leserbrev i 
lokalavisa. I år skal de stille ut bilder fra ledsager Pål Berg.   

TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Pål Berg/Kirkens Nødhjelp

Til spott og spe

–Jeg har visst fått 
et rykte som 
«palest inaprest», 
men jeg snakker jo 
egentlig altfor lite 

om uretten i dag i Jesu hjemland, 
sier Tor Øystein Vaaland, sokneprest i 
Asker kirke. 

Kirkeuka for fred setter fokus på ulike 
problemstillinger rundt konflikten i 
Det Hellige Land. Menigheter landet 
over holder foredrag, utstillinger, 
konserter og vitnesbyrd for å peke 
på menneskerettighetsbrudd og 
okkupasjon. At Asker kirke er med, 
er ingen overraskelse for de som 
kjenner Tor Øystein Vaaland. Han har 
skrevet to bøker om Israel/Palestina 
og er brennende engasjert, men det 
er Sigrun Møgedal som leder kirkens 
globale utvalg, og arrangementene 
forankres i utvalg, råd og stab. 
Asker kirke samarbeider med Asker 
kirkeakademi om uka, og en kurator 
skal hjelpe til med å rigge selve 
utstillingen. 

BEKYMRET MENIGHET
I fjor løftet kirka opp Kairo-
dokumentet, noe som førte til kritiske 
leserbrev i Budstikka og kritiske 
artikler på miff.no. 

– Folk i menigheten bekymrer seg 
når presten får kritikk, men jeg er jo 
ikke redd for dette. Jeg er trygg på hva 

jeg har sett når jeg har vært i Midtøsten. 
For meg er det ikke konflikten som er 
vanskelig, det vanskelige er å finne en 
rettferdig løsning, sier Vaaland. 

Balansegangen må være å tale 
kritisk og sant om okkupasjonen, som 
ydmykelser og vold utøvd av bosettere 
og soldater, og samtidig fastholde at 
likeverd og menneskeverd gjelder 
både israelere og palestinere, mener 
Vaaland. 

– Det er uakseptabelt at vi kjøper 
Israels argumenter om at de må 
dette på grunn av sikkerhet og frykt 
for Hamas. Vi forholder oss til Israel i 
handel, diplomati, akademia og turisme 
uten vesentlige motforestillinger, og 
Israel synes dessverre å lykkes med 
sin plan om å normalisere situasjonen 
som om de var et vanlig demokrati, 
som oss, sier Vaaland. 

– Du reiser fremdeles til Israel/
Palestina et par ganger i året.

– Jeg har et stort nettverk der. 
Jeg liker å vandre i det palestinske 
landskapet og tar med grupper for å 
dele egne erfaringer. Det er viktig å vise 
at vi støtter dem, og at de palestinske 
kirkene ikke ender opp som museer.  
Som kirke har vi et spesielt ansvar, 
både fordi Gud misbrukes til å 
begrunne tyveri av land, og fordi 
vi har søsterkirker som rammes, 
menigheter som har slektskap med de 
aller første kristne – der Jesus faktisk 
var, sier Vaaland.

– Men dette er man jo uenige i også 
innad i den norske kirka.

– Ja, og uenighet i kirka er ikke 
farlig. Kirka skal være full av uenighet, 
det har den vært fra dag én. Det er 
kirkens vesen å være uenig innad, 
det må vi tåle og leve godt med, sier 
Vaaland. 

– Mine israelske venner forstår ikke at jeg 
kan reise til de palestinske områdene. De 
tror alt bak muren er farlig, som om det 
ikke er vanlige mennesker med vanlige liv, 
sier Tor Øystein Vaaland, sokneprest i Asker 
kirke. 

Tidligere ledsager Pål Bergs bilder er stilt ut i Asker 
kirke under Kirkeuka for fred i Palestina og Israel. 
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AKTUELT  OLAVSFESTDAGENE

–Folk er blitt sjokkert 
over holdningene 
i de rike delene av 
byen. Mens de fattige 
har stått i lange 

vannkøer med plastkannene sine, har de 
rike fortsatt med å vanne plenene, sier 
biskop Geoff Davies, bedre kjent som 
vannbiskopen.

Vi er med Geoff Davies på 
pilegrimsvandring fra Nidarosdomen. 
Fremst i kortesjen er kanskje han den 
som har kjent klimaendringene sterkest 
av oss. De siste månedene har vært en 
kamp om vannet. Og for biskopen også 
en kamp for klimarettferdighet. Kirken 
hans har arrangert et eget «water 
justice»-seminar. Selv om regnet truer 
i Trondheim, har han fått med seg at 
Sør-Norge har fått en smakebit av 
tørkeproblemet, med restriksjoner på 
vanning av hager og nødslakt av kyr på 
Østlandet og Sørlandet fordi bøndene 
ikke har nok fôr til dyrene i vinter. 

– Rundt i hele verden har 
klimaendringene skapt store 
utfordringer for måten vi dyrker og lever 
på. Fortsetter tørken, vil artsmangfoldet 
i Sør-Afrika forsvinne, og det spøker for 
vinproduksjonen vår, sier Geoff. 

WAKE UP CALL
I motsetning til Sør-Norge fikk Cape 
Town noe regn i juli, og «dag 0» ble utsatt. 
Nå er det imidlertid igjen tørt i storbyen, 
og folk er bedt om å bruke så lite vann 
som mulig. Prisene er fremdeles høye, 
og folks engasjement har økt.

– Folk er blitt klare over verdien av vann 
og ser at vi ikke har råd til å kaste det. 
Hvorfor bruker vi drikkevann i toalettene, 

spør mange seg. De er blitt mer 
engasjerte i klimaspørsmål. Mange ble 
overrasket over at vi ikke kan betale oss ut 
av situasjonen. Men Cape Town kan ikke 
bygge flere demninger, folkemengden 
er fordoblet de senere årene, og vi må 
resirkulere. Det kritiske blir å ta vare på 
hele livssyklusen, å slutte å forurense, 
rett og slett, sier Geoff Davies. 

– Hvor lydhøre er folk i menighetene 
dine?

– Det er en utfordring å få kirkene til 
å få folk til å forstå at religion ikke bare 
er der for folk, men at folk må være der 
for å ta vare på jorda. Jesus kom ikke til 
jorden for å ta oss opp til himmelen, men 
for å skape en himmel her på jorden, sier 
Geoff Davies.

OGSÅ ET I-LANDSPROBLEM
Dårlig overføringskapasitet og lavt trykk i 
rørene har ført til vanningsrestriksjoner i 
mange kommuner sørpå, deriblant Oslo. 
Brune gressplener er blitt et velkjent syn, 
og man har knapt hørt en gressklipper 
slå i sommer. Erfaringene fra Cape Town 
har vist at vannmangel fort skaper nye 
problemer for vannverkene. 

– Det er et vanlig problem at gamle 
rør får problemer når det blir tørke og 
vannmangel, noe som har gitt oss store 
ekstrakostnader i Sør-Afrika. Har man 
ikke nok vann gjennom rørene, blokkeres 
de, og vannproblemene eskaleres, sier 
Geoff, som har et klart råd til alle: 

– Vi klarte å redusere vannkonsumet 
med en tredjedel, men også de rike må 
bli en del av løsningen. Klimaendringer 
kan man ikke betale seg ut av! 

Sør-Afrikas hovedstad Cape Town har ventet på «dag 
0» i hele vår. Vannmangel har ført til at innbyggerne er 
blitt bedt om å bare bruke 50 liter vann i døgnet. Det har 
avslørt et tydelig klasseskille.  

TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp

Vannbiskopen
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AKTUELT  FASTEAKSJONEN

– Hva er drømmene dine? spurte Kirkens Nødhjelp under fasteaksjonen i 2008. De fikk 
svar både av norske og afrikanske ungdommer. For de norske ungdommene var det 
enklere å få sine drømmer oppfylt. TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Heidi Bye/Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp

Nikolaj Nordbak Gloppen 
var med Kirkens Nødhjelp 
på tur til Etiopia da han var 
konfirmant i 2007. Da var 
det vanlig å motivere norske 

konfirmanter til å gå med bøsse ved å 
vise dem historier fra andre konfirmanter 
som besøkte ulike bistandsprosjekter. 
Dette året ville man sette et ekstra fokus 
på ungdommers drømmer. Nikolaj var 
ikke i tvil da han ble spurt. – Jeg vil bli 
lydtekniker og jobbe med musikk, svarte 
han kontant.

Denne sommeren treffer vi ham på en 
øy i havgapet utenfor Finnmarkskysten, 
der han er festivalsjef for «Sørøyrocken» 
for tredje gang på rad. Mens det gjøres 
klart for kveldens konsert med Big Bang, 
prøver vi å finne oss et rolig hjørne på 
festivalområdet. Nikolaj har tatt seg en 
halvtimes fri for å oppsummere årene 
etter Etiopia. 

– Vi ble nok valgt ut fordi vi allerede da 
var engasjert i lokalsamfunnet og hadde 
klare drømmer for livene våre. Jeg laget 
eventer i Vadsø allerede som 14-åring, 
sier Nikolaj. 

– Hvordan var det for fire konfirmanter 

å komme til Etiopia og besøke ungdom 
som hadde hiv eller var foreldreløse?

– Mest inntrykk gjorde det at de hadde 
de samme interessene som meg. Jeg var 
ivrig BMX-er, og på en fotballbane traff 
jeg gutter som syklet. Da hadde vi noe 
felles, tross avstanden, sier Nikolaj.

– Hva var deres drømmer?
– De hadde like mange drømmer som 

oss. Og de ville gjerne gi noe tilbake til 
samfunnet, slik at det som hadde skjedd 

med dem, ikke skulle skje med andre. 
Men de skjønte nok at det var vanskelig å 
oppnå drømmene sine. I voksen alder har 
jeg sett det samme uttrykket i øynene hos 
folk som har mistet håpet om at livet skal 
bli slik de ville. Et matt drag, sier Nikolaj.

NYE DØMMER
Året etter turen var de fire norske 
ungdommene med på inspirasjons-
samlinger og andre aktiviteter i opptakten 
til fasteaksjonen. I omtrent alle årene 
siden har Nikolaj gått med bøsse hver 
faste. Han dro til Oslo og ble lydtekniker 
slik han ville, noe han fremdeles 
jobber som når han har tid. Til høsten 
blir det nye utfordringer, et vikariat i 
fylkeskommunen i Vadsø. 

– Nå må jeg finne meg nye drømmer. 
Jeg tenker å prøve ut andre deler av 
kulturbransjen. Det er jo kultur jeg har 
drevet med hele livet. Og så har jeg alltid 
hatt lyst til å dra tilbake til landsbyen ved 
grensa til Eritrea. Vi var der i to hele dager 
og møtte mange fine folk. Den drømmen 
kan jeg kanskje oppfylle nå som jeg har 
gitt meg selv mer fritid, ler Nikolaj.   

Fulgte drømmene

Tar din bedrift vann på alvor? 

Storebrand og Kirkens Nødhjelp har skrevet 
rapporten «Maneuvering towards a water safe 
future». Rapporten tegner et bilde av dagens 
situasjon, og hvordan tilgangen på vann påvirker 
mennesker, bedrifter og samfunn. 

https://www.kirkensnodhjelp.no/vannrapport



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

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

90,0

4,8

5,2

PS. Er du ikke fast giver ennå? Send sms LIV til 2426 (200 kr/mnd) eller meld deg på kirkensnodhjelp.no.

TO MILLIONER ÅTTE HUNDRE OG ELLEVE TUSEN

TAKK!
I fjor manglet 844 millioner 
mennesker i verden tilgang til 
rent vann, men sammen med 
våre givere sikret Kirkens 
Nødhjelp trygt drikkevann til 
2 811 000 av dem. 
 
Som fast giver kan du sikre 
ett menneske tilgang til rent 
vann – hver eneste måned! 
Med din støtte redder du liv og 
forandrer liv over hele verden. 
Vann forandrer alt.


