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Den som redder et liv, 
redder hele verden

Flere enn 2,8 millioner mennesker fikk tilgang til 
rent, trygt drikkevann i fjor, takket være arbeidet 
Kirkens Nødhjelp gjør sammen med våre givere 
i Norge og våre lokale partnere over hele verden. 
Rent vann redder liv og forandrer liv.

«Den som redder et liv, redder hele verden», sier et jødisk ordtak. 

Takk for at du er med oss og redder verden – ett liv om gangen!
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«Alle jesidier er stolte over fredspri-
sen», sa Nadia Murads søster Kheireya 
til Kirkens Nødhjelp-magasinet da vår 
redaktør var på besøk i Qadiya-leiren i 
Nord-Irak. 

Vi i Kirkens Nødhjelp er også stolte. Alle 
vi som kjemper for fred og rettferdighet 
føler et eierskap til fredsprisen, nesten 
uansett hvem som mottar den. Men 
Denis Mukwege og Nadia Murad står 
våre hjerter ekstra nære. Vi har stått 
side om side med Dr. Mukwege og hans 
arbeid mot voldtekt som våpen i Kongos 
blodige borgerkrig. Og vi har vært der for 
jesidi-flyktninger i Nord-Irak med rent 
vann til Murads søstre som har overlevd 
systematiske overgrep i IS-fangenskap. I 
dette magasinet kan du lese mer om ar-
beidet vi gjør sammen med de to freds-
prisvinnerne i Kongo og Nord-Irak.

Jeg håper du også er stolt! Med din 
støtte til arbeidet vårt kjemper du side 
om side med fredsprisvinnerne, enten 
du er ansatt eller frivillig i en menig-
het, enten du gir pengegaver eller  
signerer våre sms-opprop, enten du 
er Changemaker eller medlem av vår  
beredskapsgruppe. 

Et barn er født i Betlehem, synger vi i 
julen. Tradisjonen tro velger vi i Kirkens 
Nødhjelp å feire alle Jesus sine minste 
søsken i vår juleaksjon. Et barn er født i 
Kongo, i Nord-Irak, Somalia. Et barn er 
født i krig, i katastrofe, på flukt, i fattig-
dom. «Det dere gjorde mot én av disse 
mine minste søsken, har dere gjort mot 
meg.» (Matt 25,40)

I kristen tradisjon følger feiring faste. 
Over hele verden er adventstiden faste-
tid. Og det er i den samme tradisjonen vi 
i Kirkens Nødhjelp feirer fredspris og jul, 
samtidig som kampen for fred og rett-
ferdighet fortsetter. 

Gratulerer med fredsprisen! God jul! Og 
takk for at du står sammen med oss i 
kampen for en rettferdig verden!

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

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

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organ-
isasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten 
intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens 
Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største 
humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samarbeider med 
organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en rettferdig verden!
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Kirkens Nødhjelp er medlem i  
Innsamlingskontrollen

Norad støtter Kirkens Nødhjelps  
arbeid for en rettferdig verden

FORSIDEN: Denis Mukwege har vært vår Kirkens 
Nødhjelps partner i Kongo siden 1994. Nå har han fått den 
gjeveste prisen av dem alle; Nobels Fredspris.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Lisa Sivertsen
fungerende generalsekretær i 

Kirkens Nødhjelp

LEDER:

Vår fredspris  
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ENDELIG FREDSPRIS! I seks år har det rådet spenning rundt 
fredsprisutdelingen på hovedkontoret til Kirkens Nødhjelp. 
Vår partner gjennom en årrekke, Denis Mukwege, legen som 
redder voldtekstofre i Kongo, har vært nominert de siste 
årene. I år gikk prisen til Mukwege og Nadia Murad for kam-
pen mot voldtekt som et våpen i krig og konflikt. 

KAPELLMESTEREN: Tord Gustavsen har vært kapellmester 
for alle julekonsertene til Kirkens Nødhjelp. Nå forbereder han 
seg på en ny konsert, og forteller at selv om han spiller på de 
store scenene i verden er det i kirkerommet han trives best. 

36

14
DE SOM BLE VÆRENDE: Tilfeldighetene spill førte oss til 
Nord-Irak et par uker etter at vinnerne av Nobels Fredspris 
var klare. Nesten hele resten av Murads familie er blitt igjen 
i en jesidie-leir mot den tyrkiske grensen. Tidligere har kom-
munikasjonsteamet ikke kommet inn i leiren, der vi har boret 
vann til 13.000. Nå hadde vi med oss vår sikkerhetssjef som 
også er jesidie, og som skaffet oss et eksklusivt intervju med 
søsteren til Nadia.    

34
DE SÅRE SAMTALENE: Vi har noen «KN-venner» som er ek-
stra ivrige og gjerne selv tar initiativ fordi de ønsker å bidra 
ekstra. Helene Bøksle er en av dem. Med sin klokkeklare 
stemme får man julestemning bare av å se henne, men det 
å evne å åpne andres hjerter har også sin pris, forteller hun. 
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FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug
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Dohuk, Nord-Irak
Jesidiene ble angrepet om natten. Skudd og granater.
Medya (2) er født i fjellene. På flukt fra IS.
Pappa Ismail løp for livet, bærende på sin gamle mor
og sin høygravide kone.
Resten av barna drivende foran seg i mørket.
De snublet i døde kropper. Kulene hvinte rundt dem.
Sånt sitter i kroppen.
– Vi måtte bare fortsette å gå.
Hadde vi stoppet, hadde de drept oss.
Det var nære på.
Medya kjenner bare livet i flyktningleiren.
Her har hun lært seg å danse.

Jeg tror
du har vært
på vei hjem

helt siden
du dro
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Dr. Denis Mukwege, 
fredprisvinner 2018 

«Ein dag 
vil kvinnene ta over, 

og då vil Kongo 
bli annleis»

Vinnar av Nobels fredspris Denis 
Mukwege meiner at dersom ein 
pris ikkje vil føre til eit tryggare 
samfunn for kvinner, er prisen  
ikkje verdt noko. 
TEKST: Mattias Rolighed Bergset FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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På Panzi-sjukehuset i Bukavu i Aust-
Kongo har Denis Mukwege og kollegaane 
hans behandla over 50.000 kvinner for 
skadar etter seksualisert vald. Samtidig 
bruker Denis Mukwege si rolle til å 
kjempe for at dei skuldige skal bli straffa 
for å bruke valdtekt som våpen i krig.
Kirkens Nødhjelp byrja å støtte arbei-
det til Mukwege i 1994, då han dreiv eit 
mobilt sjukehus som behandla overle-
vande etter overgrep. Etter kvart fekk 
han støtte til å skipe Panzi-stiftinga, og 
byggje Panzi-sjukehuset, som i dag er eit 
stort og viktig tilbod.
 
Legen har etter kvart bahandla mange 
kvinner med grufulle historier, men alt 
det forferdelege går framleis inn på han. 
– For kort tid sidan fekk vi inn ei lita jente 
på fire år. Fullstendig øydelagd. Tenk, no 
øydelegg dei småbarn, seier Mukwege 
med eit oppgitt uttrykk i andletet.
Kvinnene og barna er øydelagde fysisk 
og psykisk. Mukwege seier at når dei øy-
delegg kvinner, så øydelegg dei heile na-
sjonen og heile samfunnet.

MASSEØYDELEGGINGSVÅPEN
Han kallar slike overgrep for masseø-
ydeleggingsvåpen. Valdtekt blir brukt 
systematisk som eit våpen for å gjere så 
stor skade som mogleg, for heile sam-
funnet.
– Når nokon valdtek eit barn, ein baby på 
to år, eller på tolv månadar, kva er målet? 
Det er berre for å vise korleis dei kan øy-
delegge folk. Det er berre for å traumati-
sere – ikkje berre det barnet, men heile 
samfunnet, seier han.

Dette er frykteleg for samfunnet, og det 

betyr at familiar blir øydelagde, og folk 
vender seg mot kvarandre på grunn av 
skam og redsel. Valdtekne kvinner kan 
bli utstøytte av familien og av heile lo-
kalsamfunn. Etter kvart blir samfunnet 
svakare og svakare.
– Verda må stå opp mot dette og forstå 
at vi ikkje kan akseptere denne forma for 
våpen. Vi kjemper mot kjemiske våpen, 
vi kjemper mot atomvåpen, kvifor ikkje 
mot valdtekt som eit våpen i krig, spør 
Mukwege.

FRYKT FØRER TIL SVOLT
Aust-Kongo er ein region som er rik på 
ressursar, med stor rikdom over og 
under jorda. Men for mange er det flukt 
og svolt som er verkelegheita.  Kvinner 
som framleis bur i landsbyane sine, er 
ofte redde for å dyrke marka.
Dei kjenner altfor godt historier om 
kvinner som har blitt overfalt av væpna 
menn, medan dei har arbeidd i åkeren.
– Her har vi ni månadar med regn i året. 
Men folk svelt ihel, dei har ikkje mat. 
Fordi dei tør ikkje vere i åkeren og dyrke 
mat. Så folk forlet landsbyen og blir in-
ternt fordrive, heilt utan hjelp og vern, 
seier Mukwege.
 
KVINNER TAR OVER
Det han fortel om situasjonen i landet 
han har vakse opp i, og om dei overle-
vande han har hjelpt, er vanskeleg å fø-
restille seg. Sjølv ser han håp.
– Vi ser kvinner som er så sterke. Som 
kjempar for sine rettar. Som forandrar 
sine eigne liv, liva til familien, liva til heile 
samfunnet. Då kjenner eg at eg ikkje kan 
gje opp. Eg trur at kvinnene her er fram-
tida til landet vårt. Og eg veit at ein dag 

vil kvinnene ta over, og då vil Kongo bli 
annleis, seier han.

Mukwege har blitt tildelt mange prisar 
for arbeidet han gjer, men meiner sjølv at 
prisane i seg sjølve ikkje er verdt noko.
– Eg må bruke min plattform for dei 
stemmelause kvinnene i Kongo. Dersom 
ein pris ikkje kan endre liva til kvinnene i 
Kongo, så er det ein heilt ubrukeleg pris. 
Det må vere heile poenget med denne 
prisen, at det skal føre til noko betre, 
seier han.

ANGREP PÅ ALLE MENNESKE
– Vi må ha ein reaksjon som viser at det 
er nulltoleranse for valdtekt av kvinner. 
Alle må ta sitt ansvar. Vi kan ikkje berre 
seie “det er ikkje meg”. Vi er alle men-
neske – vi deler menneskeslekta med 
alle kvinnene i verda som er øydelagde, 
seier Mukwege.

Han meiner at dersom ei kvinne er vald-
teken, er det eit åtak på alle menneske. 
Og han meiner alle må vise at ein ikkje 
kan akseptere det.
– Det er enkelt å seie at “eg valdtek ikkje 
kvinner, eg respekterer kvinner, så det er 
ikkje mitt problem”. Det er bra, men det 
er ikkje nok, seier han. 

Han meiner ein må gå lenger enn det.
– Vi må seie “eg valdtek ikkje kvinner, og 
eg kjempar for at kvinner ikkje skal bli 
valdtekne”. Då trur eg at vi saman kan 
seie at dette ikkje skal skje i våre sam-
funn, fordi vi respekterer menneskeheita 
og vi høyrer saman.
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Gratulerer til 
årets fredsprisvinnere!

Nadia MuradDenis Mukwege

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2018 skal gå til Denis 
Mukwege og Nadia Murad for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i 
krig og væpnede konflikter. Begge prisvinnerne har gjort en avgjørende innsats for 
å rette oppmerksomhet mot og bekjempe slike krigsforbrytelser. Denis Mukwege er 
hjelperen som har viet sitt liv til å tale ofrenes sak. Nadia Murad er vitnet som fortel-
ler om overgrep mot seg selv og andre. Hver på sin måte har de bidratt til at seksua-
liserte overgrep i krig blir synliggjort, slik at gjerningsmennene kan bli stilt til ansvar.

(...) Med stort mot og fare for egen sikkerhet har Denis Mukwege og Nadia Murad be-
kjempet krigsforbrytelser og søkt rettferdighet for ofrene. De har derved bidratt til å 
fremme folkenes forbrødring gjennom anvendelse av internasjonale rettsprinsipper.

Oslo, 5. oktober 2018
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På rehabiliteringssenteret Dorcas hus 
i Bukavu bruker overlevende sang og 
dans til å bearbeide brutale voldtek-
ter. For Ciragane har omsorgen fra  
Dr. Mukweges team og møtet med kvinner 
i samme situasjon vendt selvmordstan-
ker til fremtidshåp. Nå drømmer hun om 
å skape sin egen arbeidsplass. Og søn-
nen hun fødte på Panzi-sykehuset etter 
voldtekten skal lære sang, dans – og re-
spekt for kvinner.

ØDELAGT
– Jeg var på vei hjem fra markedet. Veie-
ne ute på landet går inntil skogen, og det 
var ikke mye folk ute. Jeg møtte tre menn. 
De dro meg ut av veien og inn i skogen, 
under trærne. To av dem voldtok meg. Da 
den tredje skulle til å voldta meg, ble jeg 
reddet av noen kvinner som gikk forbi ute 
på veien.

Ciragane vil ikke snakke om voldtekten, 
for hun kan ikke la være å gråte. Men hun 
snakker likevel, forteller, synger og gråter. 
– Da de var ferdige, blødde jeg. Jeg mis-
tet lysten til å leve. Da jeg kom gråtende 
hjem, prøvde moren min å trøste meg. 
Jeg kunne ikke si til henne at sjelen min 
var ødelagt.»

VOLDTEKTSBARNET
Familien tok med Ciragane til Panzi- 
sykehuset, der Dr. Denis Mukwege og hans 
team har operert og rehabilitert flere enn 
50.000 overlevende etter brutale voldtek-
ter siden 1994. Her oppdaget legene at hun 

var gravid.
– Det var et sjokk å få vite at jeg var gra-
vid. Jeg ville bare dø, ta livet av meg.

Til tross for at voldtekt brukes syste- 
matisk som våpen i det borgerkrigsher-
jede landet, blir de overlevende og deres 
barn fortsatt stigmatisert mange steder i 
Kongo. Ciragane føler at hun ble stemplet 
som offer, og at sønnen hennes bare var 
et voldtektsbarn, men hun elsker ham.

EN NORMAL PERSON
– Da jeg kom hit, var jeg veldig deprimert. 
Jeg isolerte meg fra andre. Jeg lurte på 
hvorfor Gud lot dette skje med meg. Med 
støtte fra psykologen, og gjennom å dele 
med andre, begynte jeg å føle at jeg var 
en normal person også.

I tillegg til terapi, har Ciragane fått søm-
behandling, og etter oppholdet på Dorcas 
hus får hun tilbud om etableringsstøtte 
slik at hun kan skape sin egen arbeids-
plass og forsørge seg selv og sønnen sin. 

DANS OG RESPEKT
«Jeg lærer sønnen min å vise respekt 
og godhet. Hvis han ikke er respektfull, 
kommer han til å minne meg om hva som 
skjedde med meg. Når jeg leker med 
ham, får han meg til å le. Når han kom-
mer fra lekeplassen, synger han for meg. 
Når han hører musikk, begynner han å 
danse. Det gjør meg glad. Jeg elsker ham 
virkelig.»

Overlevende – ikke offer
– Jeg håper at morgendagen blir bedre enn dagene jeg 
har vært gjennom, synger Ciragane. Hun vil helst se 
fremover og ikke være et offer, men først må hun sette 
ord på det unevnelige.
TEKST: Stefan Storm FOTO: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp
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Ciragane sier hun begynner å 
føle seg som en «normal person» 

etter å ha fått hjelp fra Dorcas 
hus, et rehabiliteringssenter som 

støttes av Kirkens Nødhjelp. 
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En fredspris 
for alle jesidier
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Mens fredsprisvinner Nadia Murad ble 
hjulpet til Tyskland av Kirkens Nødhjelps 
tidligere partner  Yazda, ble syv av søsk-
nene igjen i Qadiya flyktningleir helt nord 
i Irak. Det vil si – de av familiemedlem-
mene som overlevde IS. Seks brødre og 
to søstre døde, den siste av en veibombe. 
Nadias mor ble drept av IS, mens faren 
døde før krigen. Farens andre kone er 
fremdeles i live, og lever sammen med 
Nadias halvsøsken – et annet sted i den 
samme leiren. 

SOLGT SOM SLAVER
Det høres kanskje ille ut å få halve fami-
lien drept av IS, men i landsbyen Nadia 
og Kheireya kommer fra ble hele 80 % 
drept av IS. Nadia og Kheireya ble tatt 
som slaver av IS, men de ble befridd 
etter noen måneders fangenskap. 
– IS drepte alle menn de fikk tak i, og de 
eldre kvinnene. Oss tok de som slaver og 
solgte oss til andre IS-medlemmer, som 
giftet seg med oss, eller de ga oss som 
gaver til hverandre. Det var veldig van-
skelig, for det er mot vår religion, sier 
Kheireya.
– Var det vanskelig for dere at Nadia gikk 
ut og fortalte om skjebnen til jesidie- 
kvinnene i IS-fangenskap, om voldtekt og 
tvangsekteskap?
– Nei, jeg er stolt over at verden får 
høre, alle jesidier er stolt av Fredsprisen 
og hva Nadia har gjort. Jeg er en over-
levende, og det er jeg stolt over, sier 
Kheireya.

EN LANDSBY I RUINER
Nå er det ett år siden sist hun så søste-
ren. Da besøkte de hjemmet sitt i lands-
byen i Sinjar. Huset var i ruiner. I fire år 
har familien (med unntak av Nadia og en 

bror som bor i Tyskland) bodd i flyktnin-
gleiren som rommer mange tusen jesi-
dier. Leiren er veldrevet, hver familie har 
sin konteiner å bo i, og Kirkens Nødhjelp 
har sørget for rent vann og gode sani-
tærforhold. Men trangt er det. Kheireya 
bor sammen med broren sin og svigerin-
nen. Hun har også vært slave hos IS. Nå 
er det et nytt håp for den lille familien. 
En ettåring kravler seg forsiktig frem 
over teppene som Kheireya har laget. 
En ny generasjon som ikke har levd med 
frykten for IS: 
– Det viktigste nå er at alle kvinner 
blir reddet fra IS: Det sitter fremdeles 
mange i fangenskap. Så håper jeg at in-
ternasjonale organisasjoner presser 
på for at de som er blitt drept av IS, kan 
gravlegges på en skikkelig måte, sier 
Kheireya.
– Hva tror du Fredsprisen vil bety for  
jesidiene?
– Jeg tror den vil hjelpe mitt folk. Alle 
jesidier trenger støtte fra det internasjo-
nale samfunnet, men jeg forstår at man 
ikke kan ta alle ut av Irak og sende dem 
til vesten. Det vi trenger er trygghet til å 
dra tilbake, sier Kheireya. 
– Enn din egen fremtid. Hva håper du på?
– Jeg vil tilbake til Sinjar, når det er trygt 
der og vi kan få hjelp til å bygge opp hu-
sene våre. Samtidig er det vanskelig å 
dra tilbake til minnene om alle de døde 
og til naboene våre som forrådte oss 
til IS. Hadde ikke de fortalt IS-krigerne 
hvor vi var, hadde de ikke visst at vi var 
jesidier. Det er ikke enkelt, men jeg 
drømmer om at vi igjen skal kunne bo og 
leve trygt i Sinjar. Jeg håper Nadia kan 
fortsette å jobbe for jesidiene, jeg tror 
det er store ting for henne som venter i 
fremtiden, avslutter Kheireya.  

– Vi vil at hele verden skal få høre hva IS gjorde mot oss 
jesidier. Jeg er så stolt over fredsprisen, sier Nadias 
søster Kheireya Murad. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

VANN TIL JESIDIER

Qadiya flyktningleir for jesidier 
helt nord i Irak. Flyktninger kom 
hit allerede i desember 2014, 
Kirkens Nødhjelp fikk ansvaret 
for vann og sanitær i leiren fra 
slutten av 2015. I august 2018 
var arbeidet med å bore brønner, 
bygge vanntårn og vannledninger 
til beboerne i leiren samt sette 
opp toaletter ferdig, og fasilitetene 
ble overlatt til myndighetene. I dag 
bor det 14.300 mennesker i leiren. 
Fredsprisvinner Nadia Murat 
kom til leiren 20. desember 2014 
og dro til Tyskland tre måneder 
etterpå, da en daværende partner 
av Kirkens Nødhjelp klarte å få 
ordnet visum for henne. Syv av 
Nadias søsken bor fremdeles i lei-
ren, samt stemoren.  Helsøsteren 
Kheireya (33), broren Hezny (37), 
svigerinnen Jelan og det 11 må-
neder gamle tantebarnet Rawan 
deler en konteiner i leiren.   
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FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug
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Flyktningleir, Angola
Pappa Junior bærer sin treåring gjennom kvelden.
I kveld - som alle andre kvelder.
Endelig fremme.
Hjemme i Kongo halshugges venner med machete.
Her i leiren kveles håpet av sult.
Det har akkurat sluttet å regne.
Det renner små elver mellom teltene.
Ingen har mat,
men alle har en fremtid.

Hysj
bare sov gutt
jeg skal vokte

det lille håpet ditt
til du blir stor nok

til å drømme
for oss begge
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Et barn er født
Ett barn er født i velstand, og ett er født i fattigdom. 
Ett barn er født på sykehus, og ett er født i telt. 
Ett barn får vaksine, og ett får meslinger. 
Ett barn får vann, og ett får kolera. 
Ett barn er mett, og ett er underernært. 
Ett barn er født i trygghet, og ett er født på flukt. 

Ett barn er født i Oslo, ett er født i Betlehem, ett i 
Bukavu, i Dohuk, Kabul, Addis Abeba, Sinjar.

Et barn fyller fem i år. Og 5,6 millioner barn dør før de 
fyller fem. Hvert år

Har du husket årets viktigste julegave?
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Klamrar seg 
til håpet
Ho var høggravid med sitt niande barn då væpna menn 
kom midt på natta, drap mannen og sette fyr på huset. 
For Justine vart det starten på eit liv som flyktning - eit 
liv i naud.
TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Justine sit i eit lite hus bygd av jord, og 
det einaste som slepp inn lys i det mørke 
rommet er døropninga – der eit tynt 
teppe fungerer som dør. I armane sine 
held Justine sin sju månader gamle son, 
Alibariki.
– Eg var gravid med Alibariki då eg måtte 
flykte. Væpna menn kom til landsbyen 
vår og gjekk til angrep. Me måtte berre 
løpe, fortel Justine, som også har åtte 
andre born.

FLYKTA INN I SKOGEN
Og no er ho åleinemor til dei ni borna. 
Fordi mannen hennar vart drepen den 
kvelden då landsbyen vart angripen 
og livet vart snudd opp-ned. Familien 
flykta inn i skogen, men vart tatt igjen 
av væpna menn som drap mannen i fa-
milien, slik dei brukar å gjere. For det er 
som oftast mennene som må bøte med 
livet, mens kvinner og barn anten blir 
tvungne til å flykte eller blir utsette for 
overgrep eller kidnappingar.
Nokre av borna til Justine forsvann 
under flukta, men dei vart tekne hand 
om av naboane til Justine. No er heile 
familien samla i en flyktningleir i lands-
byen Minova – bortsett frå den drepne 
pappaen. 

I denne leiren har Kirkens Nødhjelp 
sørga for tilgang til vatn, toalett og såpe. 

Det bur fleire hundre internt fordrevne  i 
leiren, fordelt utover eit lite område. Slik 
er det mange stader i Aust-Kongo der 
det er mange grupper som utøver vald 
og drap. 

KAN ALDRI REISE HEIM
Nokre av gruppene går til angrep på folk 
med annan etnisk bakgrunn, andre får 
pengar for å skape uro, men dei aller 
fleste er på jakt etter å sikre seg kon-
troll over store landområde for å utnytte 
ressursane der. Difor jagar dei bort slike 
som Justine.
– Eg har ikkje noko liv no. Eg kan aldri 
reise heim, for det er altfor usikkert. Eg 
klarer å finne nokre småjobbar, men må 
også tigge folk om mat, fortel den 38 år 
gamle nibarnsmora.

I den vesle jordhytta som familien dis-
ponerer er det to senger, og Justine får 
litt hjelp frå naboane. Men livet er heilt 
snudd på hovudet. Mannen hennar var 
veterinær og sørga for ei fast inntekt. No 
står Justine åleine att utan særleg til inn-
tekt og utan moglegheit for å reise heim 
att til landsbyen ho og borna kjem frå.
– Livet er som det er. Me er trygge no, 
men me er heilt avhengige av hjelp frå 
andre for å klare oss, seier Justine mens 
Alibariki får ein ny dose morsmjølk.
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«HANAR»

«MUNIRA» «SHERIAN» 
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Vi møter en av gruppene som møtes 
jevnlig til ulike aktiviteter, som baking og 
sying, gruppesamtaler og traumehånd-
tering ved hjelp av maling, dukkelaging 
og fotografering. Gruppene velger selv 
hva de skal være med på, og man er nøye 
med å sette sammen grupper som kan 
hjelpe hverandre ut av isolasjon og de-
presjon. 
– Det er mangel på psykologer i Irak, og 
vi må jobbe med det vi har. Derfor trener 
vi opp gruppeledere slik at de for ek-
sempel ikke retraumatiserer dem ved å 
grave for dypt i historiene til de overle-
vende, sier Kirkens Nødhjelps ansvarlige 
for prosjektet i Irak, Maura Reap.

«MUNIRAS» JANUSMASKE 
– Det sorte symboliserer de i familien 
min som fremdeles er i IS-fangenskap. 
Det brune er sorgen over dem. Det hvite 
og lilla er det ansiktet jeg viser barna 
mine. Jeg vil ikke at de skal se hvor lei 

meg jeg er, jeg viser dem heller smilene 
mine. Men så lenge jeg har familiemed-
lemmer i fangenskap, så klarer jeg ikke 
å glemme. Her på senteret har jeg gått 
til psykolog i ett år. Det hjelper, men 
hjemme har mine to døtre og jeg ingen-
ting å finne på, og vi blir alene med tan-
kene. Her i gruppa får aktivitetene meg 
til å tenke på noe annet.

«HANARS» SORGMASKE 
Min mor har vært i IS-fangenskap i fire 
år nå. Jeg vet ikke noe om hvordan det 
går med henne. Å komme hit og få lov til 
å male og lage ting får meg til å tenke på 
noe annet. Ellers så tenker jeg på henne 
hele tiden. Jeg bor hos stemor, og det 
er ikke noen god situasjon. Det er to år 
siden jeg hørte noe livstegn fra min mor. 
Da var hun fanget av IS i Mosul, men nå 
har jeg hørt rykter om at hun er flyttet 
over til Syria.    

Bearbeider IS-traumer 
gjennom kunst

På sykehuset i Alqosh har Kirkens Nødhjelp lokaler for et krise-
senter for IS-overlevende. Kvinner som er blitt holdt som slaver, 
og pårørende som har mistet eller frykter at de har mistet sine 
nærmeste, får traumebehanding på ulike nivåer. Noen orker ikke 
å snakke om det de har vært gjennom i detalj, og for dem fungerer 
det best å la kunsten snakke for seg selv. 
TEKST: Aina Johnsen Rønnnig FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

«Jeg orker ikke si noe 
om hva masken betyr, 
men jeg kan ta den på 
meg og vise den frem»

«SHERIANS» NATTMASKE 
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– Begge barna mine er resultat av voldtekter.  Det er 
vanskelig fordi de minner meg om det vonde som har 
skjedd. Men jeg er glad i dem for det, sier Maria.
TEKST & FOTO: Kristin Morseth

Mukweges 
løvetannbarn

Det bor 39 kvinner og 34 barn på Dorcas 
hus, et rehabiliteringssenter for kvinner 
som har overlevd voldtekt, som Kirkens 
Nødhjelps partner Denis Mukwege driver 
i Kongo. Alle kvinnene som bor på sen-
teret, har blitt utsatt for seksuell vold. 
Her får de psykologhjelp og praktisk ut-
dannelse slik at de kan klare seg bedre i 
tiden fremover.

UTSTØTT
Maria bor på et firemannsrom sammen 
med barna sine. – Familien min vil ikke 
ha noe med meg å gjøre etter at jeg ble 
voldtatt. Jeg mistet all verdi fordi de nå 
ser på meg som like skitten som solda-
tene som voldtok meg.  Første gang jeg 
ble voldtatt var det av tre menn. De dopet 
meg ned så jeg ble bevisstløs. Den andre 
gangen jeg ble voldtatt var jeg på vei til 
jordet for å hente mat. Så kom det plut-
selig fem menn bak meg.  De hadde på 
seg masker. En av soldatene slo meg 
i nakken med en rifle slik at jeg falt 
sammen på bakken.  De bandt meg for 
øynene og trykket et tørkle inn i munnen 
min. Jeg var så fryktelig redd. Så voldtok 
de meg en etter en. Til slutt hadde alle 
fem voldtatt meg.  Deretter kjørte de et 
våpen inn i vaginaen min. De var svært 
voldsomme med den. Det føltes som om 
alt på innsiden var på vei ut. Jeg blødde 
kraftig og var bevisstløs. Jeg lå kritisk 
skadet på sykehuset i åtte måneder. Jeg 
var døden nær, men takket være gud så 
lever jeg fortsatt, sier Maria.

DANSER BORT TRAUMENE 
Traumer setter seg i kroppen. På Dorcas 
får alle kvinnene undervisning i sang og 
dans, slik at de kan ta tilbake kroppen sin. 
– Når jeg danser, så føles det godt, da 
klarer jeg å stenge borte tankene rundt 
det jeg har vært igjennom. Da er jeg bare 
glad, sier Maria. 

Ikke langt unna rehabiliteringssente-
ret Dorcas ligger Panzi-sykehuset, som 
også er drevet av Kirkens Nødhjelps 
partner Denis Mukwege. Sykehuset tar 
imot kvinner og barn som har blitt utsatt 
for brutale seksuelle overgrep. Det kom-
mer inn over 700 pasienter i måneden, 
og kapasiteten er fullstendig sprengt.  
Overlege Fundiko forteller at metodene 
som blir brukt for å undertrykke folket, 
blir mer og mer brutale.  
– Vi ser flere barn nå som blir vold-
tatt enn før.  Små barn.  Jeg har selv et 
barn, og når jeg får inn unger som er 
blitt voldtatt, kjenner jeg at hjertet mitt 
blir knust.  Vi har sett forferdelige ting. 
Opprørsgruppene ønsker å ødelegge be-
folkningen og å undertrykke samfunnet. 
Vi trenger mer støtte fra utlandet for 
å forebygge og for å behandle barn og 
kvinner som kommer hit til sykehuset, 
sier Fundiko. 

(Kirkens Nødhjelps Magasinet fortalte 
historien om Maria for første gang i 
nummer 5/2015)

Maria og Ali er bestevenninner. De 
deler rom på Dorcas, og har begge 

vært her siden 2015. Der Maria 
bruker dans som terapi, driver Ali 

som Taekwondo instruktør. 
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Hver femte jente i Gambella-regionen 
er gift før hun er 15, og hele 58 % av 
kvinner mellom 25 og 50 svarer i en un-
dersøkelse at de ble gift før de fylte 18. 
Årsaken til tradisjonen som både skader 
jentene og barna deres, er både kulturell 
og økonomisk. Kavlifondet har nå gått inn 
med en betydelig sum for å styrke arb- 
eidet Kirkens Nødhjelp gjør i Gambella. 

– Jeg vurderte å gifte meg med ham 
fordi familien min er så fattig, sier Abong 
fra Itang-distriktet. Siden faren er funk-
sjonshemmet og ikke kan jobbe, vurderte 
17-årige Abong seriøst å gifte seg med 
den 23 år eldre mannen hun aldri hadde 
møtt før. Men på denne tiden hadde hun 
rukket å få fem kurskvelder med rådgiv-
ning fra vår partner i prosjektet. 

– Informasjonen jeg fikk på kurset hjalp 
meg til å takke nei til ekteskapet. Ellers 
ville jeg nok ha sagt ja, sier Abong.

ØKONOMISK PROBLEM
– Mange av disse blir giftet bort fordi 
familien trenger medgiften en bort- 
giftet datter gir. Fattige familier gifter 

bort døtre helt ned i elleveårsalderen, 
og derfor retter programmet seg inn mot 
jenter mellom 10 og 18, sier Addisalem 
Befekadu, leder for prosjektet. En under-
søkelse i Gambella viser at 42 % av ekte-
skapene er økonomisk fundert. En annen 
viktig årsak er at dette har vært en tradi-
sjon i området i generasjoner. 

– Dette er ikke bare deres valg, vi må   
også inn og endre holdningene til for-
eldrene og til hele lokalsamfunnet. Det 
gjør vi ved å jobbe mot skoler, helsesta-
sjoner og menigheter. Også gutter blir 
invitert inn i arbeidet i håp om at de skal 
bli endringsagenter i sin landsby, sier 
Addisalem. 

KONKRETE LØSNINGER
For å styrke jentene jobbes det også på 
et mer konkret nivå med bygging av toa-
letter på skolene, utdeling av bind og inn-
kjøp av garn. 

– Ofte er det bare ett toalett til tusen 
elever, og det er vanskelig for jentene 
å dra på skolen dersom de har men-
struasjon. Vi bruker skolene aktivt i  

endringsarbeidet, og lærerne er men-
torer i programmet. Siden mange giftes 
bort av økonomiske grunner, kjøper vi 
inn garn og lærer dem å strikke slik at 
de kan bli mer økonomisk uavhengige. 
Da har de mer å si i familien og kan  
lettere stå i mot press fra foreldrene, 
sier Addisalem. 

NY SATSING MED KAVLIFONDET
Å få en slutt på barneekteskap er høyt 
oppe på agendaen hos den etiopiske  
regjeringen, og FN har støttet prosjektet, 
som Kavlifondet nå styrker. Å bygge toa-
letter på skolene er helt nytt i prosjektet, 
og man satser også på trygge og hygge-
lige kvinnerom på helsestasjonen, der 
jentene får rådgivning og behandling. Det 
viktigste som gjøres i prosjektet er imid-
lertid å endre holdninger, noe man gjør 
på alle plan. 

– Også foreldrene engasjeres, og de får 
diplomer dersom de lar døtrene sine 
dra på de ukentlige møtene. Det setter 
de veldig pris på, da føler de seg sett og 
verdsatt, sier Addisalem. 

I Gambella-regionen i Etiopia er andelen barneekteskap skyhøy.  
Nå lærer 2500 jenter hvordan de kan si nei til tvangsekteskap. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Jenter setter foten ned
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Barneekteskap fører til at jenter dropper ut 
av skolen, og at de risikerer fistula og andre 
fødselsproblemer fordi kroppen ikke er klar 
for å få barn. Abong fikk rådgivning og ble 
sterk nok til å si nei til ekteskap med en mer 
enn dobbelt så gammel mann hun ikke kjente.  
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For mange er gleden over å gi enda større enn gleden over 
å få. I vår nettbutikk kan du dele givergleden med mottak-
erne av dine julegaver. Her er årets nyheter og klassikere!

Julegavene som 
forandrer verden

ADVENTSKALENDER  
Vi gjentar suksessen med den 
omvendte adventskalenderen, 
som gir hele familien 24 
muligheter til å hygge seg, lære, 
reflektere, lage ting og spre 
juleglede til sine nærmeste 
– og til menneskene i Kirkens 
Nødhjelps prosjekter.
 150,-

LEGE PÅ LIV OG DØD  
Boken om den kongolesiske 
gynekologen og kvinnerettsfor-
kjemperen Dennis Mukwege – 
overskuddet går til arbeidet for 
overlevende etter krigsvoldtek-
ter i DR Kongo.
 369,-

VANNDRÅPEN  
Fra Ulrikke Vogt, smykkedesigneren som ga oss 
«Mammahjertet», kommer nå et armbånd i sterlingsølv 
med en vanndråpe som symboliserer rent vann til mor 
og barn i et av Kirkens Nødhjelps prosjekter! 
 798,-



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 05 – 2018 29 

Norges mest populære geit:
ENDA HYGGELIGERE 
– LIKE VIKTIG
Med vår nye geitomat kan du de-
signe din egen, personlige geite-
avatar som likner på mottakeren. 
Det gjør geita enda hyggeligere å 
gi og få. Og din egen, personlige 
geit symboliserer fortsatt en ekte 
geit, som Kirkens Nødhjelp deler 
ut til en fattig familie i ett av våre 
prosjekter.

De som får en geit, får næringsrik 
mat og et levebrød. Geita gir melk, 
ost, naturgjødsel, inntekter – og liv 
til enda flere geiter. For noen kan 
geita faktisk bli en vei ut av ek-
strem fattigdom. 
 250,-

HVA ER SYMBOLGAVER? 
De fleste gavene i vår nettbutikk er symbolgaver – gave-
kort som representerer noen av tiltakene i våre prosjekter 
over hele verden. Du får dem som gavekort i posten eller på 
e-post. Summen du betaler for hver av gavene er ikke øre-
merket spesielle tiltak eller prosjekter; Kirkens Nødhjelp 
bruker pengene der behovene til enhver tid er størst. Slik sik-
rer vi størst mulig effekt for hver krone.

MAMMAHJERTET
Mammahjertet i sølv  1.250,-
Håndlaget smykke med ett stort 
og ett lite hjerte som symboliserer 
mor og barn – inkluderer symbol-
gavekortet «en god start», som 
kan gi en mor og et barn en trygg 
fødsel og en god start på livet.
  Gull  1.500,-
  Sølv  1.250,-

NY START  
Symbolgavekort som gir entrepre-
nørskapskurs og etableringsstøtte 
til overlevende etter krigsvoldtek-
ter i DR Kongo.
 250,

RENT VANN  
Symbolgavekort som sikrer én 
person bærekraftig tilgang til 
rent vann.
 
 200,-

Du finner julens beste gaveideer på 
gaversomforandrerverden.no!
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Adventskalender 150,-

Bikube 375,-

Dignity-armbånd 100,-

Do 120,-

Drikkeflaske 499,-

Vannfilter (2 stk) 349,-

Drømmejobb 200,-

Fotball 100,-

Geit 250,-

Geitetvillinger 500,-

Geogo 289,-

Gris 225,-

Grønnsakshage 200,-

Helsesjekk 120,-

Kakebok 120,-

Kondomer 90,-

Korrupsjonsjeger 250,-

Kyllinger 100,-

Lege på liv og død 369,-

Mammahjertet i gull 1.500,-

Mammahjertet i sølv 1.250,-

Småhjertet i gull 300,-

Småhjertet i sølv 250,-

Motorsykkel 300,-

Myggnett 90,-

Når båten seiler inn 100,-

Ny start 250,-

Oliventre 150,-

Rent vann 200,-

Skog 200,-

Skolesekk 100,-

Solcellelampe 699,-

Strøm 230,-

Symaskin 200,-

Tappestasjon 2.570,- 

Telt 700,-

Trygg fødsel 200,-

Vanndråpen 798,-

Verktøykasse 200,-

For mange er gleden over å gi enda større enn gleden over å få. I vår 
nettbutikk kan du dele givergleden med mottakerne av dine julegaver. 
Her er årets nyheter og klassikere! Kryss av dine favoritter!

Ønskeliste

Du finner julens beste gaveideer på 
gaversomforandrerverden.no!
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– Eg har alltid holdt på med å teikne, og 
stilen min er litt teikneserieaktig. Eg har 
alltid sitte på møter og teikna mange 
ulike ting i boka mi. Men no kan eg  
faktisk teikne på ordentleg, for det har 
blitt ein del av jobben min. Det liker eg 
veldig godt, seier Håkon.
 
Han har arbeidd i Kirkens Nødhjelp i  
25 år. Han jobbar til vanleg med inn-
samlingsarbeid i Kirkens Nødhjelp og 
samarbeider mellom anna med næ-
ringsliv og skular. Etter kvart har Håkon 
laga teikningar for Kirkens Nødhjelp i 

ulike samanhengar.
 – Det byrja med at eg teikna litt til bar-
nesidene til Kirkens Nødhjelp sitt ma-
gasin. Så teikna eg eit superheltkonsept 
for å engasjere barn til fasteaksjonen, 
seier Håkon.

Og seinare har det blitt fleire illustra-
sjonar for Kirkens Nødhjelp, og dei tre 
siste åra har han teikna adventska-
lenderen.

– Eg er veldig nøgd med den siste ad-
ventskalenderen, eg trur den er den 

beste vi har laga fram til no. Etter tre år 
har teikningane mine blitt betre, seier 
han.

I år er motivet ein småby i Norge, med 
figurar frå juleeveangeliet plassert 
kring juletreet på torget.

– Bak lukene har den oppgåver der 
barna kan gjere noko for andre, slik at 
ein kan tenke på andre i jula og ikkje 
berre tenke på seg sjølv. Men på ein 
morosam måte, seier Håkon.

Adventskalenderen har blitt til over kontorpultane hjå Kirkens Nødhjelp. Det som 
før var møtedrodlingane til Håkon Strøm, har no blitt til ein heil adventskalender.
TEKST: Mattias Rolighed Bergset  ILLUSTRASJON: Håkon Strøm

Jobb + hobby = adventskalender
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Trygg fødsel  
Symbolgavekort på et barselsett med 
medisinsk utstyr til en jordmor i Malawi.
 200,-

Vanndråpen  
Fra Ulrikke Vogt, smykkedesigneren 
som ga oss «Mammahjertet», kommer 
nå et armbånd i sterlingsølv med en 
vanndråpe som symboliserer rent vann 
til mor og barn i et av Kirkens Nødhjelps 
prosjekter! 
 798,-

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug
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Flyktningleir, Nord-Irak
Raid er sju år.
Han var fanget av IS, i Tal Afar,
i to år og fem måneder.
Han lærte hvordan man begår selvmordsaksjoner 
med bombebelte.
Det kostet slekten 11 000 dollar å kjøpe ham fri.
Nå bor han hos onkelens familie i en flyktningleir.
– Vi oppdrar ham som om han
skulle vært vår egen gutt, sier onkelen.
– Han har vokst opp hos IS
og har hatt det svært vanskelig.
Raid har mareritt hver eneste natt,
noen ganger gråter han hvert 10. minutt.
Han er utrolig rastløs og sitter aldri i ro.
Han snakker mye om tiden hos IS.
De har lært ham å ta livet av folk.

Hvor mye av helvetet
må du egentlig se

før du slutter
å se etter himmelen

ikke si det
du trenger
ikke si det

jeg ser
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Frem mot jul bidrar Helene Bøksle med 
å verve faste givere til Kirkens Nødhjelp 
på de 30 julekonsertene hun skal holde 
landet rundt. En heldig ny giver kan vinne 
en konsert med Bøksle i sin egen stue. 
Vi blir sittende en stund og snakke om 
historiene og menneskemøtene som 
Kirkens Nødhjelps ansatte og partnere 
har i nød og konflikt verden over, og 
hvordan mennesker i Norge også er i en 
annen form for nød.
 
– Det er noe med Norge og at vi har så 
mange ting, men så lite tid til hverandre. 
Over hele landet kommer folk til meg 
etter konsertene og forteller om hvor 
ensomme de er. Musikk setter i gang fø-
lelser, og det er meningsfylt at man er 
nøkkelen til å åpne menneskers hjerter. I 
mange år ble jeg sliten av alt det folk for-
talte meg om sorg og ensomhet, og jeg 
gråt sammen med dem og tok inn hver 
historie. Nå har jeg lært meg å forberede 
meg også til disse møtene, ikke bare til 
selve konserten. Mentalt skaper jeg et 
imaginært skjold slik at historiene slip-
pes inn uten at hjertet mitt blir hullete av 
sorg, sier Bøksle og legger til: 
– Jeg vil jo være noe mer enn «bare en 
sanger», og lenge ønsket jeg å heller 
jobbe som sykepleier slik at jeg kunne 
være til hjelp. Men en dag kom en syke-
pleier bort til meg og sa at jeg jo var en 
«musikalsk sykepleier» som burde ha 
vært på blå resept. Det var hyggelig sagt.

IKKE BARE JULEKOS
De siste fem årene har Helene Bøksle 
vært musikalsk bidragsyter for Kirkens 
Nødhjelp på mange ulike måter. Ikke 
bare for å gi en innsats for verdens fat-
tigste, men også for å minne nordmenn 
om at julen er mer enn «bomull og kos». 
– Ved å fortelle historiene til Kirkens 
Nødhjelp håper jeg på å bevisstgjøre 
litt oppi all kakespising og gavepakking. 
At publikum kan kikke ut og se at det 
er andre i verden som mangler vann og 
strøm. Som mor er det vanskelig å tenke 
på at barn lever i utrygghet, eller må gå 
milevis til brønnen mens vi kjører barna 
på fotballtrening, sier Bøksle. 

BABY I TURNÉBUSSEN
Bøksles to måneder gamle Nanna 
Margrethe gir knapt lyd fra seg der hun 
ligger trygt innpakket i ull, bomull og 
dyne. Hun blir med på den 900 mil lange 
juleturneen – i turnebuss. Det er tiende 
året Bøksle drar land og strand rundt for 
å spre julestemning, og det er ikke før-
ste gang hun har med seg baby på tur. 
Nå skal fem år gamle Emil bli hjemme, 
og på lille julaften tar de juletoget til 
Flekkefjord der de har pusset opp et hus 
fra 1800. 
– Det blir et sted å skape vårt hjem i 
Sørlandet på. Etter å ha vært på besøk 
hos folk i så mange år fikk vi et behov 
for å skape et grunnpunkt som kunne gi 
oss ro rundt familien, sier Bøksle, som 

selv er fra Mandal mens mannen er fra 
Flekkefjord. 

ET STILLE ROM
Da Bøksle startet juleturneene sine, var 
det for å skape en mer neddempet jule-
stemning med rom for refleksjon. Det er 
en form hun har rendyrket.
– Jeg ville skape en konsertopplevelse 
uten paukeslag og det storslåtte, noe 
som ga rom for refleksjon. Man blir pe-
pret hele tiden av lyd, bilder og meldin-
ger, og folk kom til meg og fortalte at det 
de hadde behov for nå, var ro. Når ellers 
kan man sitte i sine egne tanker i halvan-
nen time uten å bli forstyrret av telefo-
nen? spør Bøksle.    
– Hva gjør du selv for å finne følelsen av 
julefred?
– Jeg er blitt nøye med å omfavne ste-
det jeg er. Å kose seg på en kafe i Nord-
Trøndelag og ikke tenke at jeg burde ha 
vært hjemme og laget julekaker. Om jeg 
ikke er til stede på turneene, så er prisen 
for å reise så mye for stor. Når jeg hører 
julemusikk på radioen, kan jeg tenke at 
«akkurat her er det jul», eller jeg kan 
rydde plass til et tent lys og se at selv 
om det er kaos overalt, så kan jeg nyte 
jula akkurat rundt det lyset. Det presset 
vi påfører oss selv er ikke bra, det hand-
ler jo ikke om julepynt, men om å lytte til 
femåringens refleksjoner rundt jula, sier 
Bøksle.  

De såre samtalene
– Menneskemøtene etter konsertene er en viktig del av 
jobben, men skal jeg klare å formidle håp og trøst, må jeg 
være forberedt på å ta imot det triste, sier Helene Bøksle.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Julen er fellesskap. Ingen bryr seg om du har 
strøket den duken helt perfekt, det er fred i 
heimen som betyr noe, sier Helene Bøksle.     
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Kirkens Nødhjelps julekonsert er 
blitt en årlig tradisjon som Tord 

Gustavsen alltid rydder plass til. 
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Artistene på julekonserten varierer år 
for år, men Tord Gustavsen er alltid med. 
Det opplever han som så naturlig at han 
ikke en gang husker hvorfor han ble med 
første gangen. 
– Jeg er vokst opp med Kirkens 
Nødhjelp, vi hadde alltid den lille bøs-
sen på middagsbordet, og jeg har deltatt 
i fasteaksjonen i alle år. Det er naturlig 
for meg å bidra med det lille jeg kan, sier 
Gustavsen. 

HAR FÅTT ET KALL
Han er vokst opp i kirken, fra søn-
dagsskole via Ten Sing til det liberale 
Kristelige Studentforbundet; han har 
vært sivilarbeider og musiker for Kirkens 
Bymisjon og kirkegjenger i Paulus kirke 
i Oslo. Nå har han til og med fått et 
kall som kantor i Bærum. Vi merker at 
Gustavsen tar sats når vi spør han hva 
den kristne troen har betydd for ham. 
– Det har formet grunnstrukturene i 
tenkningen om livet og eksistensen. Jeg 
er utrolig takknemlig for å allerede som 
barn ha fått et levende forhold til neste-
kjærlighetsbudene og Jesus fortellinger. 
Så har jeg også studert psykologi og re-
ligionshistorie, noe som har gjort at jeg 
har måttet kjempe med kirkearven min. 
Heldigvis er kirken i Norge åpen og vids-
ynt nok til å ha plass til både tvil og ut-
vikling, sier Gustavsen. 
– Hva har det betydd for deg som musiker?
– I alle de kirkelige sammenhengene jeg 

spilte i, fikk jeg tidlig erfaring fra å spille 
i større forsamlinger. Og opplevelsen av 
at musikk er viktig, men samtidig del av 
noe større. Den fremmedgjøringen og 
nervøsiteten som konsertsituasjoner 
med klassisk musikk ofte gir, hadde jeg 
lite av. Men jeg spilte også mye klassisk 
pianomusikk for meg selv og er veldig 
takknemlig for den arven også. Jeg er 
veldig glad i allsangtradisjonen. Og i 
salmene. Det og spirituals-tradisjonen 
har vært et grunnfjell i mitt musikalske 
og åndelige liv, som har vært avgjørende 
viktig for kreativ utvikling i spennet mel-
lom forankring og søken. Bandet mitt og 
jeg har en veldig lengsel etter en skjønn-
het som er noe mer enn bare det som er 
pent. Jeg synes det er utilfredsstillende 
å skille mellom den melodiøse og den 
moderne jazzen. Når jeg spiller det jeg 
helst vil, blir det melodisk, men intenst, 
noe som er noe helt annet enn pyntelig 
og pent. Ekte skjønnhet er ikke lettkjøpt, 
sier han.

TØFFE HISTORIER
Til julekonsertene samles det historier 
fra Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Historier som Gustavsen har sit-
tet og hørt på, igjen og igjen. Mest inn-
trykk ga historien om Laba, en av doktor 
Denis Mukweges overlevende. 
– Å få barn selv gjør jo noe med identi-
fikasjonene med foreldre som opplever 
fattigdom, krig, flukt og barnedødelighet. 

Så gjelder det bare at den lammende 
følelsen av tragedie kan kobles med øn-
sket om å bidra, at vi er her for å se om vi 
kan hjelpe littegranne. Jeg har veldig tro 
på at Kirkens Nødhjelp vet hva de gjør, og 
at hjertet er koblet med hjernen i arbei-
det, sier Gustavsen.
– Gjenspeiler historiene du hører seg i 
musikken?
– Alltid. Man er som jazzmusiker alltid 
preget av det som skjer før en konsert, 
sier Gustavsen.
– Du har allerede vunnet Spellemanns-
prisen og vært høyt oppe på VG-lista. 
Hva er neste drøm i oppfyllelse?
– Jeg spiller med de beste folkene og har 
etter 11 år tatt opp igjen Tord Gustavsen 
Trio. I trio-formatet får pianoet være det 
melodiske hovedinstrumentet, samti-
dig som at vi er mange nok til å ha ulike 
roller og spille hverandre gode. Ellers 
ønsker jeg veldig å kunne kombinere 
det å turnere verden rundt med å jobbe 
som kantor. Jeg har et veldig hjerte for 
kunstmeditasjoner i kirken. For meg er 
det er en sterk parallell mellom liturgisk 
drama og spenningskurvene i en kon-
sert. Og det handler om tilstedeværelse 
og hengivenhet. Det er som meditasjon 
og bønn, det åpner både utover mot noe 
større og innover mot den innerste kjer-
nen i oss selv og det hellige der, sier 
Gustavsen.

Tord Gustavsen turnerer verden rundt og spiller på store 
scener, men det er i kirken han trives best. Nå er han klar 
for julekonsert for Kirkens Nødhjelp for sjette gang. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Per Ove Roppen Haddal/Kirkens Nødhjelp

Trives best i kirkerommet
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Lalesh, Nord-Irak
Jesidienes hellige sted.
De går sakte rundt i det hellige,
høyt oppe i fjellene.
Noen har barna med seg
og alt er helt stille.
De kalles “overlevende”.
Ganske raskt etter at kvinnene er fri fra IS-fangenskap 
tas de med
til tempelet.
Et renselsesrituale.
Fra å ha vært
sexslaver under tortur
går de gjennom døren
og tilbake til å være
mødre, døtre og søstre igjen.
Den stummende stillheten letter.
Ungene tar til å leke
og det lukter mat.
Solen blender i øynene.

Jeg snur
og livet
snur
med meg
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FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug
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FARAH: Lille Farah Abdi ble født midt i 
tørkekatastrofen som tar liv og sender millioner på 
flukt i Somalia. Mamma Nuru Xirsi Elmi Farah sier 
at familien har mistet alt, men det rene vannet har 

reddet livene deres, og kjærligheten til barna gir håp.
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Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender folk 
på flukt. Kirkens Nødhjelp er på plass med rent vann og 
annen nødhjelp. Årets viktigste julegave kan redde liv. 
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Familien til lille Farah Abdi levde et en-
kelt, men godt nomadeliv langt ute i den 
golde somaliske ørkenen. Nå har fire års 
sammenhengende tørke tatt fra dem alt, 
unntatt håpet.
–Jeg kan ikke annet enn å be om at Gud 
holder en hånd over barna mine, sier 
seksbarnsmoren Nuru.

Det er trangt inne i det glovarme teltet. 
Nuru Xirsi Elmi Farah stryker varsomt 
datteren Farah Abdi over pannen. Tre 
storebrødre på fire, fem og sju kikker 
på den fire uker gamle lillesøsteren sin. 
Ellers beveger de seg knapt, og blikkene 
er tunge og sørgmodige. Lek og latter er 
helt fraværende.

TO MILLIONER PÅ FLUKT
– Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. 
Om ikke mye, så hadde vi det vi trengte 
for å klare oss», sier Nuru. Men så for-
teller hun om vendepunktet og beskriver 
de fire siste årene som «katastrofen».
De fire siste årene har store deler av 
Somalia knapt fått regn. Det ødelegger 

for jordbruk og husdyrhold, som er leve- 
brødet for millioner av mennesker i 
det brunsvidde landet på Afrikas horn. 
4,6 millioner er avhengige av nødhjelp. 
1,2 millioner barn er sterkt underer-
nærte, og mer enn 2 millioner er på flukt 
fra tørke, men også konflikt. Kirkens 
Nødhjelp sørger for rent og trygt drik-
kevann i mange av de hardest rammede 
områdene, som her i flyktningleiren 
Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i 
Puntland.

DØDE UTEN VANN
– Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke 
vann eller mat å gi til barna våre. Vi var 
nødt til å flykte og endte opp i denne lei-
ren for snart ett år siden. Vi kom hit til 
fots, 60 kilometer i stekende varme. På 
slutten besvimte et av barna mine, og 
vi måtte ha hjelp det siste stykket. Her i 
leiren får vi i det minste alt vi trenger av 
vann. Uten det hadde vi ikke klart oss, da 
hadde vi vært døde sammen med geitene 
våre ute i ørkenen, sier Nuru. 

I dag sender hun sju år gamle Mohamed 
etter vann. Det kommer fra Kirkens 
Nødhjelps brønn, som pumper opp rent 
vann fra flere hundre meter nede i bakken. 

KAN IKKE GI OPP
Ektemannen er i byen for å prøve å tjene 
noen få slanter, og alle må hjelpe til 
for at mor skal få tid og litt ro med sin 
nesten nyfødte datter.
– Jeg håper at vi en dag kan vende til-
bake til livet vi hadde, til et normalt liv 
der vi klarer oss selv og ikke er nødt til 
å tigge for å overleve. Vi har ingenting, 
men vi kan ikke gi opp håpet. Og jeg kan 
lite annet enn å be om at Gud holder en 
hånd over barna mine. De er det kjæ-
reste jeg har i livet. Og med Guds vilje 
skal ingen få ta dem fra meg.

Fortsatt mangler ett av ni mennesker i 
verden tilgang til rent vann. Med en jule-
gave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps 
juleaksjon kan du sikre rent vann til ett 
menneske. Rent vann redder liv og for-
andrer liv.

Bare livet igjen
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Familien Hussein flyktet fra Sinjar i 2014 
og bor nå i jesidie-byen Khatara. Byen 
er stor, og halve befolkningen har til nå 
fått vann av Kirkens Nødhjelp. Huset til 
Hussein var det siste som ble koblet på 
vannledningen, og nå har de hatt ren-
nende vann i tre måneder. 
– Det første vi gjorde var å fylle et plast-
basseng med vann slik at de fikk bade. 
Som mor har det vært veldig vanskelig å 
klare seg uten vann. Jeg har ikke kunnet 
vaske klærne deres skikkelig. Vannet vi 
har fått tilkjørt har ikke vært rent nok, og 
barna var mye plaget av diare. De siste 
månedene har vi ikke vært hos legen en 
eneste gang, forteller Nore. 

Lille Revin er ett år gammel og lykkelig 
uvitende om hvor vanskelig hverdagen 

har vært for moren. De eldre barna vet 
imidlertid å sette pris på luksusen det er 
å kunne dusje når man vil. 
– I juli bør man dusje hver dag her i Irak, 
men vi kunne bare dusje et par ganger 
i uka. Barna følte ikke at de kunne leke 
med nabobarna fordi de var skamfulle 
over å være så skitne og over å ikke lukte 
godt, sier far Hussein Khodeda. 
– Hva drømmer du om for familien din i 
fremtiden?
– Vi hadde et godt liv i Sinjar og manglet 
ingenting. Huset vårt står fremdeles, og 
når det er sikkert nok, så drar vi tilbake. 
Jeg stoler på Peshmerga, men det er for 
mange andre militsgrupper der nå, og 
myndighetene stoler jeg ikke på. Men en 
vakker dag tror jeg at vi kan flytte tilbake, 
sier Hussein Khodeda.    

Siste på vannledningen
– Før kunne jeg ikke ruske ungene i håret uten at fin-
grene ble slimete og ekle. Se på de nå, sier Nore Hussein 
Yosef og viser stolt frem nyvaskede pannelugger.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er ikke ferdig 
med å legge vannledninger til 
jesidiene i byen i Sexka nord i Irak. 
Hussein Khodeda, Nore Hussein 
Yosef og ett år gamle Revi var det 
siste huset på vannledningen som 
ble åpnet i juli. 
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Goma, Kongo
Flyktningeleiren
ligger dyvåt.
Regnet har akkurat lagt seg
og det er mennesker overalt.
5,2 millioner mennesker
som rømmer.
På flukt fra
opprørsgruppene.
Voldtekter og drap.
Kongo er stort
og problemene enda større.

Forklar meg
lille jente

hvordan steg
som er så lette som dine

kan sette så dype spor
i et hjerte som er så hardt

som mitt
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FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug
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Reserve-
supermamma
for 40 born
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Skru tida eit år tilbake, og reis til Angolas 
grense til Kongo. Der jobbar Kirkens 
Nødhjelp blant kongolesiske flyktningar 
som søker tilflukt frå etnisk vald i Kasai-
regionen i Kongo.

Reis til flyktningleiren Kakanda. I ein 
krok av leiren finn du Mami Dani. Der bur 
ho saman med foreldrelause born som 
er komne til leiren. 

MARCEL MISTA BEGGE FORELDRA
Foreldra er borte av ulike grunner, som 
oftast er det dødsfall som er årsaka til at 
borna må klare seg åleine. Då er det bra 
at kvinner som Mami Dani trør til.
– For tida er det eg som er mammaen 
deira. Når eit barn utan foreldre vart 
funne, så vert det teken med hit, forkla-
rer Mami Dani, som seier det vert jobba 
med å finne fosterfamiliar til borna.

Eit av borna er sju år gamle Marcel, som 
bur i leiren saman med dei fire syskena 
sine. Mora vart drepen, medan faren 
tok søskenflokken på fem med seg til 
Angola. Der fekk han etter kort tid hjarte- 
infarkt og døde. Også to av Marcels store- 
systrer vart drepne samtidig som mora.

Marcel seier han saknar foreldra, men 
smilet er likevel på lur når han får leike 
saman med dei andre foreldrelause 
borna i leiren.

VAR MÅLSKIVE FOR OPPRØRARAR
– Det er Gud som gjev meg styrke til å 
halde ut, seier Mami Dani, når ho får 
spørsmål om korleis det er mogleg å 
ha ansvar for 40 born døgnet rundt, sju 
dagar i veka.

Eigentleg jobba Mami Dani ved eit politi-
kontor i Kongo, men då opprørsgrupper 
i Kasai-regionen gjekk til angrep på alle 
statlege bygg og til og med statleg til-
sette, så måtte ho flykte til nabolandet 
Angola. Dit flykta også mange andre, og 
flyktningleirar vart oppretta på rekordtid.

I leirane fann mange flyktningar måtar 
å livnære seg sjølv på. Kreativiteten og 
arbeidslysta er stor blant kongolesarane 
som har måtte flykte frå alt dei hadde. 
Men utfordringane er også mange, og 
livet i ein flyktningleir kan vere farleg. Då 
er det godt slike som Mami Dani kan vere 
der å passe på.

Mami Dani har sjølv tre born og er på flukt. I flyktning- 
leiren i Angola har ho teke på seg ansvaret for over 40 an-
dre born. Dei passar ho på døgnet rundt, sju dagar i veka.
TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Mami Dani Ndaya legg handa på 
Marcel. Ho passar godt på han og 
søskena hans, som måtte flykte 
frå Kasai. 
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Hezny Murad er bror til fredsprisvinner Nadia og bor i Qadiya ,  
leiren for internt fordrevne, nord i Irak i en bolig sammen 
med søsteren Kheireya og kona Jelan, også hun en frigitt IS-
slave. De måtte rømme fra Sinjar sammen med resten av  
familien høsten 2014 og har bodd i leiren siden da. Lille 
Rawan ble født på Duhok sykehus, og foreløpig er hun  
fornøyd med livet der hun krabber rundt på tantens hjemme- 
lagede teppe, men Hezny frykter for fremtiden hennes. 
– Jeg er redd for at hun skal bli drept. Det var de muslimske 
naboene våre som pekte oss ut for IS, og disse naboene er nå 
flyttet tilbake, sier Hezny. 
– Hvordan er det å ha barn i leiren? 
– Vanskelig. Jeg har lønn fra staten siden jeg jobber som politi 
i Sinjar annenhver uke, men naboen er ikke så heldig. I vinter 
hadde han ikke penger til å betale for elektrisiteten, deres 
barn frøys seg gjennom vinteren, og jeg følte veldig med dem, 
sier Hezny. 
–  Drømmer dere om egen bolig utenfor Sinjar?
– Nei, jeg er veldig stolt av å bo her med mitt folk. Jeg fikk  
tilbud om leilighet, men for oss jesidier betyr storfamilien alt. 
Jeg vil til Australia slik at Rawan skal slippe å bo her. Jeg vil at 
hun skal være trygg, sier Hezny. 

– Jeg er redd hun skal bli drept av IS-til-
hengere, så jeg vil flykte til Australia med 
Rawan, sier Hezny Murad og tar et godt tak i 
sin 11 måneder gamle datter.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Ønsker 
å flykte 
videre
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Ofte kjenner jeg på en tristhet i advents-
tiden. En tristhet over at det er så mange 
som sloss om oppmerksomheten min. 
I mitt barndomshjem var det strenge  
regler, advent var advent, og jul var jul. 
De røde lysene ble først tatt fram på 
kvelden lille julaften – før den tid var  
fargen lilla. 

Nå starter julerushet allerede i okto-
ber. Og det er ikke måte på hvor mange 
sammensatte ord det går an å lage med 
forstavelsen jul: julemarsipan, julebrus, 
julepynt og julegaver. Alt dette er med 
på å stenge for den egentlige julefor-
tellingen, fortellingen om den unge kvin-
nen Maria – jente ville vi vel sagt i dag. 
For Maria var tidlig i tenårene da hun 
ble gravid. Sammen med forloveden sin 
Josef måtte hun begi seg ut på en fare- 
full ferd fordi de som hadde makten i 
det okkuperte landet de bodde i, hadde 
bestemt at alle innbyggere skulle inn- 
skrives i  manntall i sin by. 

Men før de kom fram til bestemmel-
sesstedet, startet fødselen. Maria og 
Josef hadde søkt ly i en stall, men den 
liknet nok ikke mye på den stallen som 
jeg setter fram hver advent, selv om den 
stammer fra Betlehem. Den er utskåret i 
edelt tre med en knelende Maria med et 
modent ansikt og klærne pent lagt i folder. 

Årets fredsprisutdeling får meg til å 
tenke på annen Maria, også hun var nylig 
blitt mor. Bakgrunnen hennes var dys-
ter, men hun hadde fått hjelp av doktor 
Mukwege og staben hans på sykehuset 
i Bukavu i DR Kongo. Nå kunne hun se 
framover – og hun hadde gitt den lille 
gutten sin navnet Victor. Et navn som 
inneholder ikke lite protest.

I dette nummeret av Magasinet møter vi 
et annet nyfødt barn. Lille Farah, Abdi 
Mohamed, født i en flyktningleir i tørke- 
rammede Somalia.  Hun er det sjette 
barnet til Nuru Xirisi Elmi Farah også 
hun en kvinne som lever utrygt. Fire års 
sammenhengende tørke har tatt fra dem 
alt, unntatt håpet. Håpet om at Gud hol-
der sin hånd over henne og barna. 

Forskjellene er store mellom de to kvin-
nene, likevel slår det meg at de kanskje 
har mer til felles med Maria, Jesu mor, 
enn hun har med Maria, figuren i mitt 
juletablå. Mor til Jesus visste nok en del 
om hva som skjer når en ung jente plut-
selig blir gravid, og hun hadde bokstave-
lig talt kjent på kroppen hva det ville si å 
være på flukt.

Da nyheten kom 5. oktober om at 
fredsprisen for 2018 var tildelt Denis 
Mukwege og Nadia Murad, fikk vi se gle-
desscener som jeg ikke har sett maken 

til siden Desmond Tutu fikk Nobels 
fredspris i 1984. Doktor Mukwege selv 
sto og opererte – men sangen og dan-
sen til de mange kvinnene som bor på 
sykehusområdet fikk ham til å ta en 
pause og komme ut. Da fikk han den 
store nyheten. Tidligere på dagen hadde 
Nobelkomiteen gjentatte ganger forsøkt 
å få tak i ham – men uten hell. 

Disse gledesscenene leder tankene til 
fortsettelsen av fortellingen om Jesu 
fødsel. «Til stallen kom det en himmelsk 
hærskare som lovpriste Gud», står det i  
kap. 2 i Lukasevangeliet. Og sangen de 
sang lød som følger: 
«Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker 
Gud har glede i» 

Denne sangen vil jeg ta med meg inn i 
adventtiden. Sammen med de lilla ly-
sene får sangen en klangbunn fra alvoret 
rundt Marias reise.  Og på lille julaften 
skal jeg ta fram de røde lysene og pynte 
til fest.  
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