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Vann har gått som en blå elv gjennom 
Kirkens Nødhjelps arbeid i mange år. 
Dette livgivende vannet som er så avgjø-
rende for alt liv. Vannet som kan foran-
dre alt.

To milliarder mennesker mangler tilgang 
til rent og trygt vann, ifølge FN. De må 
enten prøve å overleve med vannmangel 
eller de er tvunget til å bruke foruren-
set vann. På grunn av klimaendringer og 
forurensning, anslår FN at halvparten av 
jordens befolkning vil mangle rent vann i 
perioder i 2050. 

FNs klare beskjed er derfor at vi må ta 
bedre vare på det vannet vi har her på 
kloden. I tillegg må vi fortsette det vik-
tige arbeidet med å skaffe rent vann 
til de som mangler. For det er mulig å 
skaffe rent vann, også i tørre områder. 
I dette arbeidet er din innsats som støt-
tespiller enormt viktig.

I denne utgaven kan du lese om utfor-
dringer med å sikre vedlikehold når van-
net først er på plass i et lokalsamfunn. 
Etter krise og konflikt er det krevende å 
finne bærekraftige løsninger. Noen gan-
ger er ikke de nødvendige lokale ressur-
sene til stede, og ikke minst i sårbare 
stater er det en utfordring å sikre at lo-
kale myndigheter tar sin del av ansvaret. 
I mange av landene vi jobber i, ser vi øde-
lagte vannpumper som ikke har fungert 
på mange år, fordi det manglet en plan 
for vedlikehold da de ble satt opp. Derfor 
er lokalt eierskap og involvering svært 
viktig i våre vannprosjekter. Vi jobber tett 
med lokale myndigheter, og sørger for å 
lære lokalbefolkningen hvordan de skal 

ta vare på de nye vanninstallasjonene. 
Dette er med på å sikre at det rene van-
net fortsetter å strømme også etter at 
Kirkens Nødhjelp har overlatt ansvaret 
til lokale krefter. Slik kan vannet skape 
varig endring.

I 2019 er det fem år siden Kirkens 
Nødhjelp fikk 253 millioner kroner i gave 
av det norske folk gjennom TV-aksjonen 
på NRK. Takket være den enestående 
mobiliseringen som ble gjort i menig-
heter, på skoler og i lokalsamfunn, gikk 
tusenvis av bøssebærere fra dør til dør 
under mottoet «Vann forandrer alt». 
Pengene har skaffet vann til snart 1,5 
millioner mennesker i Etiopia, Tanzania, 
Somalia, DR Kongo, Angola, Sudan, Sør-
Sudan, Pakistan, Afghanistan og Haiti. 
Mange av brønnene som er blitt boret for 
TV-aksjonspengene, har dere fått lese 
om i magasinet vårt. Du husker kanskje 
Agnes som slapp å gå så langt etter vann 
fordi landsbyen hennes fikk brønn? Eller 
brønnen i Garowe i Somalia, som gir 
vann til 40.000 mennesker i tørken?

Når du leser dette, har mange menig-
heter rundt i landet startet planleg-
gingen av Fasteaksjonen 2019, som 
går av stabelen 7.-9. april. Som i TV-
aksjonen 2014, er det vann som er tema 
for Fasteaksjonen. Bli med du også! 
Sammen kan vi redde liv og skape for-
andring.

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: Ett år gamle 
Revi  smiler sjenert fra 
skulderen til moren Nore 
Hussein Yosef  i jesidie-byen 
Khatara i Irak. I høst fikk 
familien vann fra et enormt 
vanntårn Kirkens Nødhjelp 
har bygget i Sexka, og det 
første de gjorde var å fylle 
opp et lite basseng som 
ungene fikk boltre seg i. 
Livet som mor er mye 
enklere med rent vann i 
springen, forsikrer Nore oss 
om. 

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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6
ENDELIG BRØNN! Ved Bisan Guracha i Etiopia har landsby-
beboerne i flere generasjoner måtte klatre ned et bratt juv for 
å hente dagens forbruk av vann. Flere har dødd i fordi de har 
falt eller blitt angrepet av ville esler. Nå har Kirkens Nødhjelp 
bygget ny brønn til den hardt prøvede lokalbefolkningen, som 
knapt nok kan tro det er sant at den daglige, livsfarlige turen 
kan ta slutt.  

MØT HAWO: Somalia er et av landene som er rammet av tørke 
forskere mener er forårsaket av klimaendinger. 2,6 millioner 
mennesker er nå flyktninger internt i Somalia. Nomader som 
tidligere livnæret seg av husdyr, flykter til de store flyktnin-
gleirene for å overleve. Tolv år gamle Hawo opplevde at både 
moren og broren sultet i hjel. Nå har hun hovedansvaret for fa-
milien. Møt Hawo, som er vår hovedperson i årets fasteaksjon.

16

26
FRA ROCK TIL SALMESANG: Magnus Grønneberg har levd et 
rock’n roll-liv siden han slo gjennom med CC Cowboys i 1990, 
men de siste årene har han vendt seg mer og mer mot salmer 
og det religiøse. Fremdeles er han ukomfortabel med guds-
tjenester, men slik er det vel når man lever livet med tollere 
og syndere, sier Grønneberg som var en av artistene som 
bidro til årets julekonsert for Kirkens Nødhjelp.

12
VANNOVERLEVERING: Nødhjelp skal ikke være en perma-
nent løsning. Målet er å trekke seg ut så fort det er forsvarlig. 
Men, hva om mottakerne av hjelpen stoler mer på internasjo-
nale organisasjoner enn sine egne myndigheter? Vi har vært 
i Irak i et av områdene der det er tvist om hvem som skal ta 
ansvar for de ulike tjenestetilbudene. Vi snakket med lands-
bysjefer, vannverksjefer og de lokale som drifter vannanleg-
gene, for å se hva som skjer når vi gir fra oss vannprosjekter 
i sårbare stater. 
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  Etiopia:   
Menigheter på tur
	Før jul var representanter fra noen menigheter på tur 
med Kirkens Nødhjelp for å se på arbeidet som gjøres i 
Etiopia. Silje Sjøtveit i Tinn menighet er en av de som nå skal 
bruke erfaringene på ulike arrangementer i forbindelse med 
Fasteaksjonen. Hun ble spesielt imponert over hvordan man 
jobber langsiktig: – En ting er å sette opp en brønn i en landsby, 
men Kirkens Nødhjelp jobber også med å forankre prosjektene 
lokalt. Landsbybeboere graver ut vanngrøfter på dugnad, og det 
blir etablert vannkomitèer som vedlikeholder og følger opp de 
nye brønnene. Ikke minst er det viktig at Kirkens Nødhjelp stiller 
krav om 50 % kvinnerepresentasjon i alle komiteene. Vi var i 
en landsby og så hvordan landsbybeboerne gravde en 11 km 
lang grøft på dugnad. Her skal det legges ned en vannledning 
som skal føre rent vann inn til landsbyen der de bor. Slik blir 
brønnen forankret og menneskene føler eierskap. Dermed lever 
vannprosjektet også etter at Kirkens Nødhjelp har trukket seg ut.
Foto:Erland Grøtberg

  Oslo:   
Fakkeltog for nobelvinnerne
	Kirkens Nødhjelps mangeårige partner Dennis Mukwege ble behørig 
feiret sammen med Nadia Murad under fredsprisutdelingen, og Kirkens 
Nødhjelp stilte mannsterke opp i fakkeltoget sammen med flere tusen 
andre. Mukwege brukte helgen ikke bare til å takke, men også til å 
refse Norge og andre land som satser på elbiler som trenger enorme 
mengder kobolt for å produsere batterier. Halvparten av verdens kobolt 
finnes i Kongo, og Mukwege mener at krigen i Kongo er en krig om 
ressurser, ressurser som kommer hele verden til gode. De som lider, er 
gjerne Kongos kvinner fordi seksualisert vold er blitt en del av krigføringen. 
Fakkeltog for Nobelprisvinnerne Denis Mukwege og Nadia Murad. Kirkens Nødhjelp i front. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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  Skien:   
Lærer å hjelpe andre
	I Trollmyra barnehage i Skien har de 
et årlig prosjekt hvor barna lærer om å 
hjelpe andre. Før jul fikk de hjelp av barn 
fra Maurtua barnehage i samme by. Barna 
plukket og saftet epler. Eplejuicen har de 
solgt til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Barna 
var selv til stede og solgte sine produkter 
på Mersmak i Skien. Etterpå hadde de en 
fellessamling med alle barna der Line 
Vettestad fortalte om vannprosjektene til 
Kirkens Nødhjelp. Alle barna ble utnevnt 
til Superhelter, og Vettestad fikk på vegne 
av Kirkens Nødhjelp en sjekk på 11.000,- 
, inntekter fra salg av eplesaft, fordi 
barnehagebarna gjerne ville gi til andre barn 
som trenger rent vann. Her ser du Tone (fra 
Trollmyra) og Anne (fra Maurtua) sammen 
med to av sine gode hjelpere. 
Foto: Line Vettestad

  Bangladesh:   
Lærer opp tradisjonelle 
fødselshjelpere
	Cox’ basar i Bangladesh er en av verdens største 
flyktningleirer, og tilbudet til Rohingya-flyktningene 
er begrenset. Kirkens Nødhjelp har bygget opp 
midlertidige helseklinikker for flyktningene. 
Utfordringen er at Rohingyaer har ingen erfaring 
med sykehus og helseklinikker. De har aldri 
fått dette tilbudet i Myanmar, og de gangene de 
var i kontakt med helseklinikker ble det ofte en 
dårlig erfaring fordi de ble diskriminert. Kirkens 
Nødhjelps partner Friendship har derfor utdannet 
de tradisjonelle jordmødrene - de som hjalp til med 
fødsler hjemme i Myanmar, i trygge fødsler. En av 
disse har allerede tatt imot over 100 barn i leiren. 
De tradisjonelle jordmødrene er godt likt og nyter 
stor tillit, og de blir en inngangsport til å få kvinnene 
til å føde på fødeklinikken som Friendship driver i 
leiren. Hittil har vi gitt opplæring til 20 tradisjonelle 
jordmødre. 
Foto: Haldis Kårstad

  Ålesund:   
Nyttårsmaraton for Kirkens 
Nødhjelp
	Nest siste dag i 2018 brukte nesten 150 mennesker 
dagen til å springe hel- og halvmaraton i Ålesund. 
Overskuddet på 40.000,- gikk til Kirkens Nødhjelps 
arbeid med å skaffe rent vann i Etopia. – Jeg har alltid 
hatt en forkjærlighet for Kirkens Nødhjelp og har stor 
tillit til arbeidet som gjøres, sier initiativtaker Jan Ketil 
Vinnes, som kan fortelle om mange glade nyttårsløpere. 
– Været hadde vært forferdelig både før og etter, så 
det var moro at sola skinte på løperne. Ei dame på 60 
takket meg for løpet siden hun kunne feire sitt førtiende 
maraton før 2019 ble ringt inn, sier Vinnes. 
Foto: Privat

  Brasil:   
Frykter for organisasjonsfriheten
	Tirsdag 1. januar ble Jair Messias Bolsonaro innsatt som ny president i 
Brasil. Hans uttalelser om frivillige organisasjoner og sosiale bevegelser har 
skapt sterk uro blant de tidligere samarbeidspartnerne  til Kirkens Nødhjelp. 
I et av sine første dekreter  har han bestemt at frivillige organisasjoner 
legges inn under presidentens sekretariat som skal «Overvåke, 
koordinere, monitorere og følge aktiviteter og handlinger fra internasjonale 
organisasjoner og frivillige organisasjoner i det nasjonale territoriet.» I 
beste fall kan dette føre til en konstruktiv dialog mellom myndigheter og 
det sivile samfunn, men mange frykter at myndighetene nå vil begrense 
og kontrollere aktivitetene til slike organisasjoner. Mange frykter også en 
hardere linje med overvåking, vold og begrensede muligheter for å delta i de 
demokratiske prosessene i landet. 
Foto: Arne Dale
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Siste tur til 
dødens juv?
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Folk i Bero tror fortsatt på det som er for godt til å 
være sant. Men mens landsbyen venter, må Tizita enda 
en gang ut på den livsfarlige jakten etter vann.
TEKST: Hilina Abebe/Stefan Storm FOTO: Hilina Abebe, Kirkens Nødhjelp i Etiopia

KUPERT: Landskapet i Minjar 
Shenkora-distriktet er preget av 

kupert terreng. Stien ned til bekken 
i bunnen av juvet kan være livsfarlig, 

både for dyr og mennesker.
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Bero består av spredte hus med blikktak 
bygget ved små åkerlapper som venter på 
regntiden. Landsbyen er omgitt av de for-
revne åsene, brede terrassene og bratte 
skrentene som er typisk for landskapet i 
Minjar Shenkora-distriktet, drøyt 150 ki-
lometer sør for Etiopias hovedstad Addis 
Ababa. Den eneste kilden til rent vann er 
en bekk i bunnen av et bratt juv i Bisan 
Guracha, et par kilometer fra Bero. Det er 
livsfarlig å klatre ned i juvet, men innbyg-
gerne i Bero har ikke noe valg. 

TO MISLYKKEDE FORSØK
Oppe i landsbyen venter flere enn 300 
familier på det de håper skal vise seg å 
være sant. Noen uker tidligere har et 
team av geologer og vanneksperter gjen-
nomført studier for å finne tegn til en 
vannkilde nær landsbyen. To forsøk på å 
bore en brønn har allerede vært mislyk-
ket. Så denne gangen er optimismen mer 
forsiktig.

DØDSJUVET
Tizita Genene var bare sju år gammel den 
første gangen hun ble med nabokvinnene 
til Bisan Guracha for å hente vann i bun-
nen av det bratte juvet. Som eldste datter 
i familien var det hennes oppgave å hen-
te vann. Klokken var fem, og solen var i 

ferd med å stå opp. Den knausete, bratte 
stien var en utfordring for de små føttene 
hennes. Men hun hadde ikke annet valg 
enn å lære seg hvilke knauser og stener 
man kunne holde seg fast i. Dette skulle 
bli hennes daglige rutine de neste årene. 
Nå er Tizita 19 år gammel. Hun har fire 
småsøsken, og hun står fortsatt opp før 
solen for å hente det livsfarlige vannet 
som er så livsviktig for hele familien. Hun 
forteller at hun falt én gang, men heldig-
vis slapp hun fra hendelsen med skrek-
ken – og småskader. Andre var ikke like 
heldige.
– Vi mistet en ung gutt for noen år siden. 
Andre har brukket ben og armer, og ka-
meler, esler og andre husdyr har også 
mistet fotfestet og blitt skadet eller drept.

VILLE ESLER OG KIDNAPPERE
Det er ikke bare selve stien som truer de 
som skal hente vann, flere av dem barn. 
En periode måtte de passe seg for ville 
esler som kunne angripe dem. Og Tizita 
vet at det kan skjule seg menn bak buske-
ne som overfaller og bortfører jenter for 
å gifte seg med dem.
Med de tomme vannkannene tar turen 
ned til vannkilden omtrent 40 minutter. 
Tizita bruker en gummislange til å fylle 
jerrykannene med vann fra bekken. Kan-

LYS: Tizita Genene (19) har stått opp klokken fem hver morgen for å hente vann 
siden hun var sju. Nå håper hun at fremtiden skal bli lysere.

 Innbyggertall: 105 millioner
 Areal: 1 104 300 km²
 Religion: Etiopisk ortodokse 44 %, 

muslimer 34 %, protestanter 19 %, 
tradisjonelle religioner og andre 5 % 
(2007)

 Etiopia er et jordbruksland med høye 
fjellplatåer og dype daler. Landet er 
avhengig av det jorda kan produsere. 
Kaffe er viktigste eksportvare. 

 Nedbørsmengden varierer kraftig fra 
år til år. Etiopia blir med jevne mel-
lomrom rammet av tørke, som igjen 
fører til hungersnød når avlingene 
blir ødelagt.

Kirkens Nødhjelp i Etiopia
 Arbeid siden 1974 og hovedkontor i 

Addis Abeba
 Nådde ut med nødhjelp og langsiktig 

bistand til 429 882 mennesker i 2017
 Har i dag 69 prosjekter innen vann/

sanitær/hygiene, kjønnsbasert vold/
reproduktiv helse og klima

 17 lokale partnere i 7 regioner

Kilde: FNs landsider

Etiopia
 

PERSONLIG: Tadesse Ketema (36) har gitt en del av åkeren sin til 
lokalsamfunnet i håp om at Bero endelig skal få rent vann fra en brønn. Hans 

egen søster opplevde marerittet til alle unge jenter da hun var på vei ned i 
juvet for å hente vann.
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MISTET SØNNEN: Da sønnen Zeyede ble truffet av et steinras og drept 
på vei ned i juvet, sendte Gezahegn og kona Tewabech resten av barna av 
sted til en by i nærheten for å bo og gå på skole i trygghet.

nene har blitt større i takt med at Tizita 
selv har blitt eldre, sterkere og mer ru-
tinert. 

Med fulle vannkanner kommer ikke esle-
ne seg opp på den samme stien som de 
kom ned. Omveien de må bruke tilbake er 
sikrere, men den tar mer enn to timer.

IKKE FLERE Å MISTE
Da sønnen Zeyede ble truffet av steinras 
på vei ned i juvet for å hente vann, be-
stemte foreldrene seg for at de ikke had-
de flere barn å miste. 
Gezahegn og kona Tewabech er foreldre-
ne til gutten som mistet livet på vei ned i 
juvet. Foreldrene må fortsatt svelge grå-
ten når de forteller om hendelsen som vil 
prege resten av livene deres. Gutten de-
res gikk for å hente vann, men kom aldri 
tilbake. De fikk vite at han ble truffet av 
en stein som løsnet lenger oppe i juvet og 
drepte ham momentant.
– Vi fant kroppen hans i nærheten av bek-
ken. Vi begravde ham ved St. Mikael-kir-
ken i Bero, forteller Gezahegn. Det er ty-
delig at det fortsatt gjør vondt å snakke 
om ulykken.

Etter Zeyedes død ønsket Gezahegn de-
sperat å forlate Bero. Han orket ikke tan-

ken på at Zeyedes skjebne skulle ramme 
noen av de andre søsknene. Men han og 
kona hadde ikke mulighet til å forlate 
landsbyen, der familiens jord og levebrød 
befinner seg. I stedet sendte de barna av 
sted for å bo og studere i en annen by. 
Med barna i trygghet ble det aldrende ek-
teparet igjen i Bero. 
– Her er vi, og vi drikker fortsatt det sam-
me vannet, sier Tewabech.

BØNN OM EN BRØNN
Landsbyen samles ute på en jordlapp 
for å be om vann. For bonden som har 
ofret jorden sin for vannet, er landsbyens 
vannproblem personlig.
Et titalls menn har samlet seg rundt en 
jordlapp. De venter på en lastebil. Men-
nene har tidligere gravd og fylt igjen hull 
i veien for å gjøre det lettere for det store 
kjøretøyet å ta seg frem til landsbyen. Og 
for en gangs skyld ber de om at det tørre 

været skal holde seg, så veien ikke blir til 
et gjørmebad.
Når lastebilen endelig dukker opp, setter 
mennene straks i gang med å hjelpe til 
å laste av det tunge boreutstyret. Spen-
ningen stiger mens teamet som opererer 
boreriggen, gjør seg klare til å starte. Se-
nere på ettermiddagen samler de seg og 
fordeler oppgaver, slik at arbeidet skal bli 
mest mulig effektivt. Mennene fra lands-
byen deltar ikke selv i boringen, men 
noen skal sørge for drikke til arbeiderne, 
og andre skal ta med mat.

UT AV KIRKEN
Mens solen stiger på himmelen morge-
nen etter, kommer et høytidelig opptog 
med prester i lange kapper, bærende på 
et stort kors. Men denne gangen går ikke 
prosesjonen inn i kirken, men ut av den, 
til stedet der borearbeidene er klare til å 
begynne.
Kvinner og menn, barn, unge og eldre – 
hele landsbyen har samlet seg til bønn. 
Bak dem står boreriggen klar, og foran 
dem er punktet der geologene mener det 
kan være en mulighet for å finne vann. 
Stemningen er oppspilt håpefull, men 
også anspent nervøs. Kan det virkelig 
være vann langt der nede i bakken, midt 
i landsbyen?

 VETERAN: Kidane Aklilu er sjef på boreriggen fra Kirkens Nødhjelps 
lokale partner. Han har 29 års erfaring og vet at det aldri er noen garanti 

for at arbeidet gir resultatet alle desperat ønsker seg: rent vann. 

– Vi fant kroppen 
hans i nærheten 
av bekken.

Zeyedes far
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TEAMARBEID: Boresjef Kidane Aklilu får god 
hjelp av sine medarbeidere og lokale krefter. 

Stemningen er spent.

Etter bønnen velsigner prestene punktet 
der hullet skal bores. Så plasseres boret 
over punktet og settes i jorden.

PERSONLIG VANNPROBLEM
En av dem som er samlet til bønn, er Ta-
desse Ketema (36). Han livnærer seg ved 
å dyrke nettopp denne jordlappen som 
han står på nå, sammen med hele lands-
byen, prestene, boreriggen og mannska-
pet. Til vanlig dyrker han løk, hvete og teff, 
en lokal kornsort som brukes i det tradi-
sjonelle etiopiske brødet injera. Men den-
ne gangen har han ikke klargjort akkurat 
denne jordlappen til dyrking. Da han fikk 
vite at åkeren hans var stedet der det kun-
ne finnes vann, ga han en del av jorda til 
lokalsamfunnet, slik at brønnen kunne 
bores og bygges her.

BORTFØRT
For Tadesse er vannproblemet i Bero per-
sonlig. For ti år siden ble hans 13 år gam-
le lillesøster bortført da hun var på vei til 
Bisan Guracha for å hente vann i bunnen 
av juvet. Tadesse la på sprang etter kid-
napperne da han fikk høre om hendelsen, 
men de hadde fått et for stort forsprang. 
Søsteren ble tvunget til å gifte seg med 
kidnapperen, men etter noen år ble ekte-
skapet oppløst.

Nå står Tadesse sammen med faren 
Ketema Gebre Mariam (70) og resten av 
landsbyen og ser boremannskapet hånd-
tere den tunge boreriggen. Det vil ta en 
dag eller to å finne ut om det faktisk er 
håp om å finne vann.

80 METER
Sjefen på boreriggen har boret etter vann 
i 29 år. Men fortsatt er nervene på høykant 
mens meter etter meter med metallbor 
forsvinner ned i jorden.
– Dette er et av de tilfellene der du ikke 
kan gi lokalbefolkningen forhåpninger, 
sier Kidane Aklilu. Han er leder for team-
et som opererer boreriggen. Mannskapet 

jobber for Kirkens Nødhjelps lokale part-
ner, som er den humanitære organisasjo-
nen til Etiopias ortodokse kirke.

Bortsett fra korte, konsise beskjeder til 
teamet jobber Kidane i stillhet. Det er 
morgenen etter at boringen startet. De 
eneste tegnene til at boret beveger seg 
nedover i bakken, er at det fra tid til annen 
spruter gjørme opp fra borehullet. Kidane 
og resten av mannskapet ser ikke ut til å 
legge merke til at de får gjørmeflekker på 
klærne, i ansiktet og i håret. 

Nervøsiteten er til å ta og føle på. I løpet 
av den andre dagen når boret ned til 60 
meters dyp, men ifølge geologene skal de 
enda 20 meter ned i bakken.

DEN TREDJE DAGEN
Klokken nærmer seg fem om ettermidda-
gen den tredje dagen. Nesten hele lands-
byen er samlet rundt boreriggen. De ven-
ter tålmodig på at noe skal skje, selv om 
de ikke aner når.

Da lyden fra boret forandrer seg, skjønner 
alle at noe holder på å skje. Det høres ut 
som om boret har fått mindre motstand 
og roterer lettere. Og så skjer det.
Plutselig står vannspruten opp av hullet. 
Det stiger mot himmelen, sammen med 
jubelskrikene.
– Elelelelele! Dette er øyeblikket befolk-
ningen i Bero har ventet på hele sine liv. 
Bønnene deres er hørt. 
Takket være givere, støttespillere og 
et engasjert lokalsamfunn har Kirkens 
Nødhjelp sørget for bærekraftig tilgang 
til rent, trygt drikkevann til Tizita og inn-
byggerne i Bero. 
– Dette vannet gir meg håp. Jeg tror våre 
brødre og søstre vil få mulighet til å gå på 
skolen og nå sine mål. De kommer til å 
slippe å gå gjennom alt det vi har måttet 
gå gjennom. Nå som vi har vann, tror jeg 
mange ting kommer til å bli forandret for 
oss, sier Tizita. 

FRILUFTSGUDSTJENESTE: 
Prestene samler seg ved punktet 
der boret straks skal arbeide seg 
80 meter nedover i bakken på jakt 

etter vann. De velsigner stedet som 
geologene har pekt ut, og ber om at 

boringen skal gi resultater.
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I jesidielandsbyen Sexka har 
Kirkens Nødhjelp rehabilitert flere 

vanntårn og sørget for rent vann 
til alle husholdningene. 
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Titusenkronersspørsmålet
At land ikke bør gjøre seg avhengige av at bistandsorganisasjoner 
drifter offentlige tjenester, og at organisasjonene bør ha som mål å 
trekke seg ut når de kan, er mantraer man ofte hører. Men hvordan 
går det etter at bistandsorganisasjonene har lukket og låst?
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Vi er i Sexka, en idyllisk jesidielandsby 
nord i Irak. Barna er på vei hjem fra sko-
len, og gubbene sitter og spiller domino 
i skyggen av et vanntårn. På markedet 
skråles det fra en høyttaler. Ellers er det 
bedagelig stille. Vår ekspert på vann og 
sanitær, italienske Claudio Milani, for-
klarer ivrig med store armbevegelser. I 
Alqosh-området har 17 000 mennesker 
fått vann av Kirkens Nødhjelp. Det har 
kostet syv millioner giverkroner. Arbei-
det i Sexka har ikke kostet skjorta. Man 
har rehabilitert fem borehull, vanntårn, 
pumpestasjoner og ledninger. Her bor 
det 4000 jesidier, som alle er veldig takk-
nemlige for igjen å få rent, rennende vann 
i husene sine. Samtidig er de ganske be-
kymret, viser det seg. Men mer om det 
senere. 

PUMPESJEFEN
Logoen til Kirkens Nødhjelp er hjertelig 
til stede i hele Sexka. Foran et pumpe-
hus er det anlagt en sirlig gjennomtenkt 
hageflekk. Bak et gjerde som minner oss 
mest om en tegneserierute fra Andeby,  
finner vi 61 år gamle Mshor Hassan Zado. 
Han eier huset og hagen og får betalt av 
regjeringen for å styre pumper og gene-
ratorer. 
– Det er 45 familier koblet til denne pum-
pestasjonen. Hagen min har alltid vært et 
treffsted for naboene. Alle sitter her og 

spiller spill på kveldene. Da Kirkens Nød-
hjelp kom og spurte om de kunne bygge 
en pumpestasjon her, sa jeg ja med den 
betingelsen at de ikke skulle ødelegge 
hagen. Det klarte de fint, så nå er nabo-
ene glade både for vannet og for hagen, 
sier Zado stolt. 

LANDSBYSJEFEN
For få uker siden leverte Kirkens Nød-
hjelp fra seg anlegget med dieseltankene 
fulle og alle hus tilkoblet. Regjeringen be-
taler et titalls mennesker for å drifte an-
legget. For å gjøre prosjektet mest mulig 
bærekraftig er pumpene både koblet til 
elektrisitet og til diesel. Nå er tempera-
turen nord i Irak deilig, og elektrisiteten 
er stabil og billig. Ingen aggregater behø-
ves, med andre ord. Alt vel så langt. Så 
kommer bekymringene. Sexka ligger i 
ingenmannsland mellom de kurdiske og 
de irakiske områdene. Eller krigen mot 
IS tok myndighetene i Irak over styringen. 
De ville ikke gi fra seg de oljerike områ-
dene til de kurdiske selvstyremyndighe-
tene. Samtidig tar de ikke ansvar, klager 
landsbyrådet. Vi har avtalt et møte med 
53 år gamle Khalil Elyas Gamo i Kurdis-
tans demokratiske parti PDK i Sexka.
– Vi er veldig takknemlige for det Kirkens 
Nødhjelp har gjort for oss. Vannkvali-
teten er god, og alle komponenter fun-
gerer. Det vi er bekymret for, er at ikke 

vanndirektoratet skal hjelpe oss når noe 
ikke fungerer. Det tar lang tid å få svar 
fra dem, og de har dårlig kapasitet og lite 
med ressurser. Jeg er ikke optimistisk 
for fremtiden. Myndighetene bryr seg lite 
om oss, og vi er avhengige av bistands-
organisasjoner. Som lokalsamfunn kan 
vi reparere de små tingene, men ikke de 
store. Man kan nesten si at myndighete-
ne fungerer best som bindelegg mellom 
oss og bistandsorganisasjonene. Når det 
gjelder tjenester som infrastruktur, får 
vi lite hjelp. Det mangler medisiner på 
sykehuset her, søppelet hentes bare to 
ganger i uka, og elevene mangler utstyr, 
sier Gamo. 

VANNSJEFEN
Vi beveger oss til Khatara, en større je-
sidieby i området. Det blir merkbart 
varmere, og kontrollpostene blir mer 
omstendelige. Det hjelper å si at vi er 
fra Kirkens Nødhjelp – også her pryder 
logoen vanntårn. Utenfor et gigantisk 
vanntårn treffer vi Jundi Ali Murei. Han er 
vannverkssjef i området, og vi stålsetter 
oss til å stille en rekke kritiske spørsmål. 
Men først vil også han takke. 
– I mer enn 30 år turte ikke folk her i om-
rådet en gang å håpe på rennende vann i 
husene. Innbyggerne hadde bare overfla-
tevann som ikke var trygt å drikke. Nå har 
vi et borehull dypt nok til å fylle opp det-
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Mshor Hassan Zado har ansvaret 
for pumpehuset utenfor sitt eget 
hus. Han får betalt av vannverket 
for jobben han gjør. 

I  jesidie-byen Khatara har 
Kirkens Nødhjelp bygget et 

enormt vanntårn. Kirkens 
Nødhjelps vanningeniør 

Nihad Adil diskuterer det 
videre arbeidet med den 

lokale sjefen for vannverket i 
området, Jundi Ali Murei. 
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te store vanntårnet hver dag. Så får den 
ene delen av byen vann den ene dagen og 
den andre delen dagen etter. Jeg må ikke 
bare takke Kirkens Nødhjelp, men også 
giverne som har donert penger til oss, 
sier Murei.
– Landsbybeboerne i Sexka klagde over 
at det var vanskelig å få bistand fra vann-
verket sentralt. De ventet blant annet på 
mer klor. 
– Det er på planen. Jeg er fornøyd med 
sentralmyndighetenes måte å følge opp 
kvaliteten på, men når det gjelder kvan-
titet, så lener jeg meg på bistandsorga-
nisasjonene. Kharta er et stort område 
å dekke. Her trengs mer vann og bedre 
infrastruktur, sier Murei.
– Jeg antar at det ikke er så lett å være 
vannsjef i området?
– Nei, det kan du si. Jeg bor her, og folk 
kommer hele tiden til meg og maser om 
vann. Jeg kan ikke forlate huset uten å 
møte fortvilte mennesker. Jeg må snart 
flytte til Milano, ler Murei og ser ertende 
bort på vår italienske kollega. 

QUO VADIS
Før Murei blir tatt av jobbtelefonen, le-
der han oss med til en jesidiefamilie som 
nylig har fått innlagt vann. Også de er 
overstrømmende takknemlige og fortel-
ler hvor mye enklere livet med barn er 
når man kan vaske både klær, hus og seg 
selv så ofte man føler det er nødvendig. 
Kirkens Nødhjelp har nylig overlevert 
vannprosjektet til myndighetene, men 

det planlegges flere vannrør slik at enda 
flere familier får vann. Leder for Huma-
nitær Seksjon i Kirkens Nødhjelp Gudrun 
Bertinussen sier at nettopp etterslep på 
vedlikehold av vanninstallasjoner er en 
av årsakene til at to milliarder mennes-
ker i dag ikke har andre muligheter enn 
å drikke utrygt vann (ifølge FNs panel om 
vann). 
– Etter en krise og konflikt slik som den-
ne i Irak er det en krevende oppgave å 
finne bærekraftige løsninger for vedlike-
hold. Vedlikeholdsetterslepet er enormt 
– ikke bare i Irak, men i hele verden. Vi 
jobber med både lokalkomiteer og lokale 
myndigheter for å finne løsninger for det-
te. Det er spesielt viktig å jobbe tett med 
myndighetene helt fra starten av pro-
sjektet. Slik jobber vi også i Irak, og det er 
først etter en stund at vi får vite om lokale 
krefter klarer å ta ansvar. Dette er altså 
noe vi vil følge nøye med på fremover, for-
sikrer Bertinussen. 

 Befolkning: 
 36 millioner
 Hovedstad: Bagdad
 Språk: arabisk, kurdisk,  

assyrisk, armensk
 Forventet levealder: 70 år
 Fattigdom:  20 % lever under  

fattigdomsgrensen
 Utdanning: 5,6 år

Irak

Khalil Elyas Gamo, leder av 
Kurdistans demokratiske parti 

PDK i Sexka har ansvar for 
at landsbyen tar godt vare på 

vannrør og pumpehus. 
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Hawos hjelpende hånd
Etter at mamma og storebror døde, har tolv år gamle Hawo 
tatt over mye av det daglige ansvaret for familien. – Aller 
helst vil jeg bli sykepleier fordi jeg ønsker å hjelpe andre.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Smilet sitter et stykke inne, men det er li-
kevel en voksen mildhet i blikket til Hawo 
– som en blanding av sjenanse og ikke 
minst opplevelser barn ikke bør erfare. 
For få år siden, hun husker det så godt, 
levde hun med mor og far, fem brødre 
og en søster. Et enkelt, men godt liv som 
nomader ute i det golde ørkenlandskapet 
i Puntland, Somalia. Det var før regnet 
sluttet å komme. Sesong etter sesong. 
Før geitene de livnærte seg av, døde, én 
etter én. Før de selv ble utmagret. Før 
Hawo så mistet mamma og deretter sto-
rebroren sin. Han var bare skinn og bein, 
og da han ble syk, maktet ikke kroppen 
mer. 

STAGGET DØDEN
– Vi har ingenting, men vi kom hit for at vi 
ikke skulle dø, sier Hawo med lav stem-
me og forteller om da de voksne bestem-
te at storfamilien måtte komme seg til 
Garowe, provinshovedstaden bare fire 
mil unna. Hit til flyktningleiren Jilab 3, 
hvor nye klimaflyktninger strømmer til 
hver eneste dag. I 2010–2012 ble Somalia 
rammet av den mest alvorlige tørken på 
60 år, og hungersnøden tok livet av nær-
mere 260 000 mennesker. Selv om mas-
siv nødhjelp så langt har klart å stanse 
de massive dødstallene, er ifølge FN 2,6 
millioner somaliere i dag på flukt, hoved-
sakelig fra tørke, men også fra konflikt. 

LIVSNØDVENDIG VANN
Selv om de har mistet stort sett alt, sør-
ger Kirkens Nødhjelp for rent vann her i 
leirene, noe som er helt avgjørende for å 
unngå vannbårne sykdommer som kole-
ra og for at folk i det hele tatt skal kunne 
overleve under de svært krevende forhol-
dene. De daglige turene til en av vannpos-
tene er det Hawo som i all hovedsak står 

for. I tillegg til at hun lager mat, vasker 
klær og passer småsøsken, rengjør hun 
i og utenfor det enkle teltet. Som om ikke 
det er nok, gjør hun mye av det samme 
også for tanten, som bor i en annen flykt-
ningleir bare 20 minutters gange unna.  

ETT AV DE BESTE
– Hawo er et av de beste barna som fin-
nes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt 
av husarbeid, også mange ting vi ikke 
trenger å be henne om. Hun er ærlig og 
gjør mye helt på eget initiativ. Jeg tror at 
hun kan bli en god entreprenør, sier Fa-
dumo Abdinur Hirsi (60) og klapper kjær-
lig tantebarnet sitt, som også har blitt en 
kløpper på å flette tepper, som de selger 
for å tjene noen somaliske shilling til mat 
og klær.  
– Aller helst skulle jeg ønske at hun kun-
ne gå på skole, men etter at moren hen-
nes døde, er det vanskelig for oss. Uten 
litt hjelp fra snille naboer tror jeg ikke vi 
hadde klart oss. Uansett håper og tror 
jeg, når søsknene blir litt større, at Hawo 
en dag kan starte opp på skolen, sier 
Fadumo. Tolvåringen selv nøler ikke på 
spørsmålet om hva hun ønsker å bli, og 
smiler til oss med kritthvite tenner.

HJELPE ANDRE
– Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker 
å hjelpe andre, og om jeg får jobb på et 
sykehus, kan jeg hjelpe mange. Og kan-
skje gi baller til barna, så de har noe å 
leke med. Det har jeg lyst til, sier Hawo 
og legger veslevoksent til: 
– Om den planen ikke går i oppfyllelse, 
og jeg ikke får gått så mye på skole, så 
vil jeg starte min egen lille butikk, der jeg 
kan tjene mine egne penger og kjøpe meg 
et eget hus å bo i. De andre i familien min 
kan også bo der.

Hawos hjelpende hånd

Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 2019

7. – 9 april

Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp 
arrangert Fasteaksjonen før 
påske, og i dag er den Norges 
nest største dør-til-dør-aksjon 
etter TV-aksjonen. Bak aksjonen 
står 40 000 bøssebærere fra 
1200 menigheter over hele 
Norge. Pengene som samles 
inn brukes til å redde liv og 
forandre liv over hele verden

Finn flere fakta, engasjerende 
historier, filmer, materiell etc 
på Fasteaksjonen.no.
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Vi mennesker kan være løsningsorien-
terte, handlekraftige og utholdende. Men 
vi kan også være apatiske. Lukke øynene 
for problemene. Stikke hodet i sanden 
og fortsette som før. Vi som deler denne 
kloden, er forskjellige. Og hver og en av 
oss har gode og dårlige dager, gode og 
dårlige perioder. Likevel, i dette virva-
ret av individer og oppstykkende tanke-
strømmer har historien vist oss at men-
nesker i fellesskap kan klare å oppnå 
det utroligste. Vi kan organisere oss. Vi 
kan sette oss mål. Vi kan bringe verden 
framover. 

VI KAN KLARE DET
Kampen mot klimakrisen kan oppleves 
uoverkommelig. Men det er ingen natur-
lov som sier at vi ikke skal klare å gjøre 
de utslippskuttene som må til. Selv om 
politikerne ikke har gjort de nødvendige 

grepene til nå. Selv om mange av oss 
har gått gjennom utallige runder med 
masing på politikerne. Selv om vi har 
hørt lovnader, og blitt skuffet, så kan det 
komme et vendepunkt. Vi kan bestemme 
oss for at dette skal vi klare. 

I 2019 har vi nemlig en historisk mulig-
het. Det er da regjeringen skal melde inn 
Norges nye klimamål til Parisavtalen. I 
fasteaksjonen stiller vi følgende krav til 
myndighetene: Norge må kutte 53 % av 
våre klimagassutslipp nasjonalt innen 
2030. I tillegg må vi bidra økonomisk til 
utslippskutt i fattige land. 

KRAFTIGE KUTT MÅ TIL
Hvorfor akkurat 53 %? Det er for-
skere som har regnet seg fram til tal-
let. Rapporten «Norway’s Fair Share Of 
Meeting The Paris Agreement» ble ut-

gitt av Kirkens Nødhjelp sammen med 
Naturvernforbundet, Regnskogsfondet 
og FORUM for utvikling og miljø i som-
mer. Den handler om hva som er Norges 
rettferdige bidrag til den globale klima-
dugnaden. 

La oss starte med nåværende situasjon. 
Norges ambisjonsnivå er at vi skal kutte 
40 %, og det er en blanding av nasjo-
nale utslipp og kvotekjøp. Dersom alle 
land hadde hatt samme lave ambisjons-
nivå som Norge, ville det gitt en tempe-
raturøkning på 3°C. Samtidig sier for-
skerne at vi må holde økningen på under 
1,5°C for å unngå de aller mest drama-
tiske konsekvensene. Ifølge FNs utreg-
ninger er heller ikke summen av alle lan-
denes innmeldte mål på langt nær nok til 
å holde temperaturen under 1,5°C. Det 
sier seg selv at ambisjonsnivået må opp.

Norge må kutte 53 % av våre nasjonale klimagassutslipp. Det er 
kravet til regjeringen i fasteaksjonen 2019. Det kan bli et vende-
punkt, men vi må gjøre det sammen. 
TEKST: Anne Marte Skaland   FOTO: Kirkens Nødhjelp

53 %
klima-
kutt!
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VI HAR RÅD TIL DET
I den nevnte rapporten har forskerne 
stilt spørsmålene: Hva er Norges an-
svar? Hvor mye bør vi kutte? Hvor mye 
bør vi betale? Det er kompliserte spørs-
mål å svare på. Men med utgangspunkt i 
to prinsipper som land har blitt enige om 
i FN, er det mulig å finne et svar. De to 
prinsippene er historiske utslipp og øko-
nomisk kapasitet.

1. Norges historiske utslipp: Norge har 
sluppet ut veldig mye klimagasser i 
forhold til folketallet vårt. Hvis vi leg-
ger verdens totale klimagassutslipp til 
grunn, har Norge sluppet ut mange gan-
ger mer enn det folketallet vårt skulle 
tilsi. Derfor må vi gå foran og ta de stør-
ste kuttene.

2. Norges rikdom: Norge er et veldig rikt 

land. Vi har tjent mye penger på å selge 
olje, som i tillegg har bidratt til den glo-
bale oppvarmingen. Vi har derfor veldig 
mye penger som vi kan velge å bruke på 
å betale for løsninger som er nødvendig 
for å stoppe klimakrisen. Dette inklu-
derer også støtte til utviklingsland for 
å kutte utslipp og tilpasse seg klima-
endringene.

Legger man disse to prinsippene til 
grunn, kommer man fram til at Norge 
har ansvar for å kutte minst 53 % av våre 
klimagasser innen 2030 sammenlignet 
med 1990-nivå. I tillegg kommer en om-
fattende finansiering av utslippskutt som 
Norge må bidra til i utviklingsland som 
har langt lavere ansvar enn det vi har, 
grunnet lavere historiske utslipp og lave 
økonomisk kapasitet.

ROP HØYERE!
Innen 2020 skal verdens stater melde 
inn sine klimamål. Da er vi avhengige 
av at alle land melder inn tilstrekkelige 
mål sånn at vi sammen unngår en global 
oppvarming på mer enn 1,5°C. Vi vet at 
vi har et stykke igjen før alle land er der, 
og Norge må gå foran og vise at vi er vil-
lige til å ta vår del av ansvaret. Sammen 
kan vi bringe verden framover. Sammen 
kan vi stoppe de mest dramatiske klima-
endringene. 

Vi har bare én ting å gjøre: Vi må rope 
høyere til våre folkevalgte.

53%: I mange afrikanske land merkes klimaendringene ved at tørkeperiodene er blitt lengre. Når regnet endelig kommer, er jordsmonnet så tørt at det ikke 
klarer å ta opp vannet, og flom kan bli et problem, som her i Somalia. 



20 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2019

Alle barn som har lyst til å gjere verda 
meir rettferdig kan vere superheltar i 
fastetida. Vi har laga eit superhelt-hefte 
der vi møter to superheltar som kan flytte 
seg i tid og rom. I heftet viser Thea og Ja-
cob korleis barn kan vere med å gjere ein 
superviktig jobb i vekene fram til påske.

Kvar veke i fastetida blir knytt til ein av 
dei sju fargane i regnbogen, og for kvar 
veke kan de lese ei kort forteljing om 
Thea og Jacob og finne forslag til aktivi-
tetar. Fleire gongar blir barna oppfordra 
til å putte pengar på den lilla fastebøs-
sa. Denne bøssa har lange tradisjonar i 
Kirkens Nødhjelp, og du kan få den i din 
lokale kyrkjelyd.

EI MAGISK REISE
Thea og Jacob hamnar plutseleg på ei 
magisk reise langt, langt borte, og dei 
er veldig ivrige på å fortelje kvar dei har 
vore.
– Vi var i eit land der det var veldig varmt 
og tørt, seier Thea.
– Der var det mange som hadde mista 
alle dyra sine på grunn av tørka. Difor 
måtte dei flykte, seier Jacob.  

– No treng dei heldigvis ikkje gå så langt 
for å hente vatn, skyt Thea inn. 
Fordi dei har fått hjelp av Kirkens Nød-
hjelp til å lage ein brønn med reint vatn. 
Her er det mange andre barn som er på 
same alder som Thea og Jacob.
– Først trefte vi nokre gutar som spelte 
fotball, seier Jacob. 
– Og eg var med ei jente som skulle hente 
vatn. Og så vart eg med heim til henne, 
legg Thea til.
– Der budde Jama, ein av fotballgutane 
også, seier Jacob. 

URETTFERDIG
Han fortel at alle budde i små hytter som 
var laga av bølgjeblekk og tøybitar.
– Men det var veldig ryddig der, seier Thea 
raskt. 
– Då dei skulle ete, vart vi også invitert. 
Sjølv om dei ikkje hadde mykje, delte de 
det de hadde, seier Jacob vidare. 
– Vi såg korleis Jama hadde det på skulen 
også, seier Thea.
– Ja, der var det mange barn, mange flei-
re enn i vår klasse, seier Jacob og legg til 
at på skulen har han lært om dei farlege 
klimaendringane. Dei som bur i tørre om-

råde slik som Jama, er dei som merker 
klimaendringane hardast.
– Det er ikkje rettferdig, seier Thea. 

Dei har nokre idear om kva vi kan gjere 
for at det ikkje lenger skal vere så urett-
ferdig.
– Vi må vere med å gjere noko slik at det 
blir mindre av dei farlege klimagassane, 
seier Jacob.
– Ja, vi kan gå eller sykle til trening 
eller køyre fleire saman, seier Thea.

REINT VATN
Og etter at dei såg korleis livet 
til Jama og dei er, har dei fått 
lyst til å gjere noko for å hjelpe 
dei.
– Jama og dei andre hadde 
nok vatn, seier Thea. 
– Ja, men det er mange andre 
som ikkje er så heldige, kjem 
det fra Jacob. – Difor skal vi vere med på 
fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.  
– Vi skal samle inn pengar slik at fleire 
kan få reint vatn, seier Thea. 
– Det gjer jo alle Superheltar, seier Jacob. 

Du kan bli 
superhelt!

Barn er opptekne av urettferd både i det nære og i 
den store verda. Thea og Jacob viser korleis barn 
kan vere med på å gjere verda meir rettferdig.
TEKST: Mattias Rolighed Bergset ILLUSTRASJON: Håkon Strøm
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Begynn å samle tomflasker 
som kan pantes. Spør gjerne 
naboer, venner eller slektninger. 
(Superhelter er smarte, de vet 
hvem det er lurt å spørre!)

Gå til butikken, pant flaskene 
og putt pengene på den lilla 
fastebøssen. Hvis dere ikke har 
en bøsse kan dere bruke en tom 
boks.

Ukas aktivitet

Pante 
flasker

Superheltene har fått sitt eget aktivi-
tetshefte som brukes av menighetene 
i fasteperioden. Hver uke gir super-
heltene en oppgave som er en del av 
løsningen for å skape en mer rettferdig 
verden. Denne oppgaven er hentet fra 
Fasteaksjonen sitt superhelthefte.
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«SHERIAN» 

For oss som bor i Norge, er enkelte ting 
så selvfølgelige at vi ikke tenker over det. 
Blant annet det å ha tilgang til pålitelig 
og bærekraftig strøm til en overkomme-
lig pris. En vinterkveld uten lys i stua og 
varme i huset er vanskelig å forestille 
seg.

Slik er det imidlertid langt ifra alle ste-
der i verden. Mer enn 600 millioner afri-
kanere er ikke koblet til strømnettet og 
har dermed ikke tilgang til energi og lys i 
hjemmene sine. I Somalia og Burundi har 
under 30 prosent av befolkningen tilgang 
til strøm, og opp mot 90 % av energibe-
hovet dekkes av kull, parafin og brensel.

EN STOR SEIER
Kirkens Nødhjelp og Bright Products har 
derfor startet fellesprosjektet «Educati-
on 4 Sustainability», som gir folk tilgang 
til energi og lys fra solceller. I tillegg får 
kvinner og ungdommer i Somalia og Bu-
rundi utdanning i entreprenørskap og 
solcelleenergi via et digitalt lærings-
verktøy.

Mange har fått med seg det lysende pro-
sjektet, og da Storebrands bærekrafts-
pris ble delt ut i høst, kjempet mer enn 
100 prosjekter om «Årets håndtrykk». Til 
slutt var det bare tre kandidater igjen.

– Om det ikke ble gull, er det uansett 
en stor seier at vi sammen med Bright 
var blant de tre som var med i finalen. 
Unge kvinner og ungdommer i Somalia 
og Burundi får med prosjektet en unik 
mulighet til å tjene penger, skape egen 
forretning og spre lys for andre og sin 
egen framtid, sier Siv Øystese, rådgiver i 
Economic Empowerment i Kirkens Nød-
hjelp.

UTVIKLING OG VEKST
Deltakerne lærer hvordan man driver en 
egen bedrift, og blir trent til å være selv-
forsynte entreprenører ved å bruke sol-
celleprodukter som inntektskilde, enten 
ved å selge eller lease solcellelamper 
til lokalbefolkningen eller ved å kjøpe et 
solcelleprodukt som forbedrer levestan-
darden og produktiviteten hjemme eller i 
egen bedrift.

– Prosjektet gir både inntekt og økt le-
vestandard. At fornybare energiproduk-
ter blir redskap for å skape lokal øko-
nomisk vekst, bidrar jo ytterligere til at 
dette prosjektet er svært interessant. 
Det er også et godt eksempel på hvordan 
et samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp 
og en privat aktør kan skape utvikling og 
vekst i land som Burundi og Somalia, av-
slutter Øystese. 

Lysende finaleplass
Over én milliard mennesker i verden mangler 
tilgang til lys og strøm. «Education 4 Sustainabili-
ty» sørger for både dette og utdanning for kvinner 
og ungdommer i Somalia og Burundi. Og de gjør 
det såpass bra at prosjektet var med i finalen for 
bærekraftprisen «Årets håndtrykk».
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

I Garowe Vocational Training Center 
lærer  18 år gamle Nasrudin Ahmed 
Ali å sette opp solcellesystem som 
skal gi strøm til husholdningene. 
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Store banker slurper i seg milliardbeløp fra europeiske 
statskasser, men bare tiden vil vise om landene kom-
mer til å ta det seriøst nok til å stramme inn regelverk 
og stille samme krav til åpenhet til bedrifter som de 
gjør til privatpersoner. 
TEKST: Marikka Udnæs Elsbak og Ronja Thylén fra politisk utvalg for gjeld og kapitalflukt   
ILLUSTRASJONSFOTO: Sean Meling Murray

Sugerør rett i statskassa
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Flere store banker har lurt skatte-
myndigheter i fem europeiske land for 
å få tilbakebetalinger på skatt de i vir-
keligheten aldri har betalt i den såkalte 
CumEx-saken. Sammenlignet med tra-
disjonell kapitalflukt er dette om mulig 
enda verre. Der skatteplanlegging og 
kapitalflukt minsker skatteinntektene til 
staten ved at man unngår å betale skatt, 
gjør CumEx-modellen det mulig for pri-
vate aktører å stjele penger som alle-
rede er blitt betalt inn i skatt til staten. 
Taktikken kan beskrives som å kreve 
barnetrygd på flere barn enn man har, 
om man bruker barn som metafor for 
aksjer. Store europeiske banker har 
samarbeidet i store fellesskap for å 
lure skattemyndigheter trill rundt. Dette 
gjorde de ved å låne hverandre aksjer for 
å få det til å se ut som om aksjen hadde 
to eiere. Bank A hjelper altså bank B til 
å lure skattemyndighetene til å tro at 
bankene eier en aksje sammen, selv om 
bank B i virkeligheten ikke eier denne 
aksjen. Så går bank A god for at bank B 
har betalt skatt på utbyttet for aksjen. 
Deretter får bank B tilbakebetalt skatt 
som den aldri betalte. Med andre ord 
får banken en gratis gavepakke tatt rett 
ut fra statskassa. I spesielt grove tilfel-
ler har banker fått tilbakebetaling på den 
samme aksjen flere ganger ved hjelp av 
denne metoden. Det er derfor ikke uten 
grunn at Niels Winther-Sørensen, tid-
ligere professor i skatterett, beskriver 
praksisen som «å stikke sugerøret ned i 
statskassa». 

ÅPENHET MÅ TIL
CumEx-lekkasjen har satt problemer 
knyttet til finansielt hemmelighold på 
dagsordenen. Flere kommentatorer 
peker på at denne typen storstilt skatte-
snusk understreker svakhetene ved den 
globaliserte økonomien og behovet for å 
sette i gang tiltak for å hindre alle typer 
skattesnusk. 

I motsetning til tradisjonell kapitalflukt, 

som ofte opererer i gråsonene mellom 
lovlighet og kriminalitet, er det i CumEx-
tilfellet ikke tvil om at grove lovbrudd har 
blitt begått. Hadde Tyskland meldt fra til 
andre europeiske land, kunne de unngått 
å bli svindlet for flere milliarder kroner, 
men siden det er praksis å opprettholde 
en høy grad av hemmelighold knyttet til 
bedrifter og bankers finansielle virk-
somhet, var det vanskelig for landene å 
melde fra til hverandre. 

SKATTESNUSK RAMMER ULIKT
For land som Danmark og Tyskland, 
som CumEx-lekkasjen omhandler, svir 
det å bli svindlet for så store summer. 
Skattepengene som stjeles, skulle gått 
til å opprettholde en velferdsstat under 
press. Når skattesnusk rammer land i 
Afrika, Asia og Latin-Amerika, er følgene 
enda større. Her lever en stor andel av 
befolkningen under fattigdomsgrensa, 
og det er ingen overdrivelse å si at store 
selskaper og bankers kapitalflukt går på 
direkte bekostning av noen av verdens 
mest utsatte menneskers liv og leven. 
Vi er således heldige. Grunnen til at 
CumEx-lekkasjen har vært forsidesak 
i en rekke europeiske land, er at vi i vår 
del av verden aldri er blitt utsatt for så 
omfattende skattesnusk. Mosambik 
mister til sammenligning ti prosent av 
landets årlige omsetning til kapitalflukt 
hvert år, noe som for Norge ville tilsvare 
et tap på omtrent 329 milliarder kroner 
årlig. Hadde Norge vært i Mosambiks si-
tuasjon, hadde vi med andre ord mistet 
penger tilsvarende 1,3 ganger mengden 
penger vi bruker på utdanning på alle ni-
våer i året. Estimater forteller oss at lav- 
og mellominntektsland samlet mister et 
sted mellom 620 og 970 milliarder dollar 
til skattesnusk årlig. CumEx-lekkasjen 
blekner dermed i sammenligning med at 
verdens rikeste selskaper rutinemessig 
stikker sugerørene sine rett ned i stats-
kassene til de landene der det rammer 
hardest. 

Sugerør rett i statskassa

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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Blant tollere 
og syndere
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Magnus Grønneberg
	Født 24. april 1967 i Fredrikstad)
	Norsk musiker, mest kjent 

som vokalist i det norske 
rockebandet CC Cowboys, som 
ble startet av ham og broren 
Anders Grønneberg. 

	I tillegg til en rekke utgivelser 
med CC Cowboys har han også 
gitt ut to soloplater.

I 2017 ga han ut en hel plate der han tol-
ket Egil Hovlands salmer. For noen få 
uker siden spilte han på julekonserten til 
Kirkens Nødhjelp i Oslo Domkirke.  Han 
har også spilt i Vår frues kirke og Jakobs 
kirke, men forholdet hans til kirkerom-
met er mildest talt tosidig. 
– Mor tilhørte Filadelfia-menigheten, 
og jeg ble med et par ganger før jeg ble 
skremt av all tungetalen der. Jeg var 
også på søndagsskole, men i tenårene 
snudde jeg brått, og det tok mange tiår 
før jeg kom tilbake til barnetroen. For 
meg er religion en indre reise. Havet 
og gjellene kan godt være en kirke for 
meg. Helst alene. Går jeg i kirken, blir 
jeg fort en tvilende agnostiker. Jeg føler 
at folk kappes om å tro mest eller være 
mest mulig from. Da føler jeg meg veldig 
fremmed, sier Grønneberg. 

STILLER GJERNE OPP
Han har bidratt både til Bymisjonen og 
til Frelsesarmeen tidligere. Det betyr 
ikke at han er noen glødende optimist på 
egne eller verdens vegne. Mange spør 
om han kan stille opp for en god sak, 
men et kjent ansikt er neppe nok, tror 
Grønneberg. 
– Vi vasser jo i bønner om veldedighet, 
vi tråkker over pappkrus med femkro-
ninger i og møter sultne barn i avisene. 
Jeg er redd for at veldedighet kan miste 
sin funksjon. Det blir for mye, man ser 
det ikke lenger. Men, jeg slår jo gjerne et 
slag for Bymisjonen, Frelsesarmeen og 
Kirkens Nødhjelp, sier Grønneberg.  

FRA RØLP TIL SALMER
Det er et langt musikalsk sprang fra han 

skrev «Tigergutt» i CC Cowboys i 1992 til 
han ga ut salmer i 2017. Fremdeles lever 
han et rockeliv med bandkameratene, og 
fremdeles synger de «Tigergutt», men 
mye er forskjellig. For eksempel at han 
setter seg i bilen og kjører hjem etter 
konserter om han kan. 
– Sangen utvikler seg med livet, og det 
hadde vært veldig trist dersom den ny-
este låten til CC Cowboys heter «Vill, 
vakker og våt». Det sosiale med å gå på 
scenen, å få det møtet mellom band og 
publikum, det har jeg like stor glede av. 
Men jeg knekkes litt av reisinga. Nå har 
jeg nettopp avsluttet et år med 80 kon-
serter, og nå skal jeg ta halvannet år fri 
for å jakte inspirasjon til en ny plate, sier 
Grønneberg. 
– Hvordan er det å starte på ny plate 
igjen – 30 år etter den første?
– Noen har mulighet til, i en kort periode 
i karrieren, å være med på å definere 
noe. Før oss var det bare engelske låter 
som gjaldt. Jeg var heldig som fikk lov til 
å være med på å definere norsk rock på 
90-tallet. Så blir man som en klokke som 
stopper og bare viser riktig tid et par 
ganger i døgnet. Man blir voksen og prø-
ver ikke annet enn å skape noe ekte. Det 
er fint at jeg kan brukes til mye forskjel-
lig, som å spille inn plate med datteren 
min, sier Grønneberg. 
– Du gir deg ikke med det første, med 
andre ord.
– Jeg hadde valgt det samme om jeg 
hadde kunnet. Hver gang. Jeg var så hel-
dig å få et kall, en indre kraft jeg hadde 
fra da jeg var barn. Jeg har tatt imot 
Guds beskjed, og det har vært en lykke, 
avslutter Grønneberg. 

– Alle mine venner er jo tollere og syndere, og jeg lever 
godt med det, sier Magnus Grønneberg.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning   FOTO: Håvard Bjelland/Aina Johnsen Rønning



28 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2019

På Oljeberget i Øst-Jerusalem lig-
ger Augusta Victoria Hospital (AVH), 
det palestinske motstykket til vårt 
eget Radiumhospital, og som Kirkens 
Nødhjelp har støttet helt siden 1954. 
AVH samarbeider med norske fagmil-
jøer innen kreftbehandling, og nylig be-
søkte fem av  Norges ledende spesialis-
ter området og sykehuset sammen med 
Kirkens Nødhjelp. Fokuset var økt opp-
merksomhet om betydningen av palliativ 
omsorg for barn og voksne i Palestina. 
AVH er det eneste spesialistsykehuset 
innen kreftbehandling som tilbyr stråle-
behandling for 4,5 millioner palestinere 
fra Gaza og Vestbredden, og den norske 
delegasjonen hadde blant annet innle-
dende møter for et planlagt kurs for pal-
liativ omsorg for barn.   

SPRE KUNNSKAP
Arve Nordbø, overlege i palliativ medisin 
ved Tønsberg sykehus, har tidligere un-
dervist på sykehuset om smertebehand-
ling av kreftpasienter og om lindrende 
behandling generelt sammen med kolle-
ger fra Radiumhospitalet og Sykehuset i 
Vestfold.
– Jeg har tro på at dette arbeidet kan 
bringe kunnskap om palliasjon og sette 
fokus på hvilke utfordringer som må 
løses for at folk i Palestina skal få mu-
lighet til bedre smertelindring og annen 
lindrende behandling på slutten av livet. 
Selv om mye av innsatsen nå er rettet 
mot AVH og lite mot resten av det pales-
tinske samfunnet, kan en jo håpe at de vil 
gå foran og etter hvert kunne spre kunn-
skapen og holdninger til andre institusjo-
ner og ut i samfunnet, sier Nordbø. 

SPESIALKOMPETANSE
AVH er godt utstyrt takket være støtte fra 
blant annet Norge og Kirkens Nødhjelp, 
og ledelsen har satset systematisk på 
kompetanseoppbygging innen kreftbe-
handling gjennom mange år. Den norske 
delegasjonen har vært på AVH gjentatte 
ganger og bidratt med oppbygning av 
spesialkompetanse innen kreftomsorg 
og lindrende behandling. Sykehuset har 
dermed både utstyret og kompetansen 
til å gi effektiv og livreddende behandling 
til barn med kreft samt å lindre smerter 
og andre plager hos alvorlig syke barn. 
Helsepersonellet på sykehuset opplever 
imidlertid en stor kontrast mellom kunn-
skapen og kompetansen de har ervervet 
og de vanskelige rammevilkårene de ar-
beider under.
– Helsepersonell i Palestina og ved AVH 
har et ønske om å heve kunnskapsnivået 
og kompetansen på dette feltet, og det 
er gledelig når man tenker på de tøffe 
utfordringene de møter på i arbeids-
hverdagen sin, sier Elin Overaa Eriksen, 
høgskolelektor, med videreutdanning i 
kreftsykepleie, ved VID vitenskapelige 
høgskole i Bergen. Hun understreker de 
store utfordringene for både pasienter 
og sykehuspersonell. 
– Vi kan gjerne løfte frem og fortelle at 
palliativ behandling er viktig, men når 
man ikke har tilgang til effektiv smerte-
behandling, så skjønner man hvor utfor-
drende palliasjon kan være, og hvor hjel-
peløs man blir i møte med mennesker og 
barn som lider.

STORE MANGLER
Verdens Helseorganisasjon (WHO) un-
derstreker at helsesituasjonen i Gaza 

er preget av en akutt mangel på øko-
nomiske og medisinske ressurser som 
hindrer befolkningens tilgang på kurativ 
og forebyggende behandling, noe som 
også medfører at barn med kreft ikke 
blir diagnostisert eller får adekvat kreft-
behandling. WHO rapporterer at 54 men-
nesker, primært kreftpasienter, døde i 
2017 mens de ventet på utreisetillatelse 
for å komme til behandling. Mødre under 
35 år får ikke følge med sine syke barn 
fordi Israel mener de utgjør «en sikker-
hetsrisiko». 
– Foreldre er hovedpersoner i barns liv. 
At barna ikke får tilgang til smertelin-
drende medikamenter eller ikke får være 
sammen med sine foreldre i denne situ-
asjonen, er ikke bare vondt og vanskelig, 
men også i strid med menneskerettighe-
tene, sier Sidsel Ellingsen, fagansvarlig 
for palliativ sykepleie ved VID vitenska-
pelige høgskole.

MILLIONKUTT
AVH, som er et  sykehus som er drevet 
av det vår partner lutherske verdensfor-
bundet (LWF), rammes hardt av Trump-
administrasjonens nylige millionkutt til 
seks av sykehusene i Øst-Jerusalem, og 
Hilde Haraldstad, Norges ambassadør/
representant i Palestina, understreker 
sykehusets viktige rolle:
– AVH er ikke bare er vesentlig for pa-
lestinernes helse, men også for den 
politiske situasjonen i Gaza og på 
Vestbredden, sier Haraldstad og får 
støtte fra sykehusets direktør, Walid 
Nammour.
– Jeg ser ikke på de norske støttespil-
lerne først og fremst som donorer, men 
som partnere av Palestina.  

Hvordan sørge for best mulig pleie og omsorg for kreftpasienter 
ved livets slutt? Kirkens Nødhjelp utvider støtten, og sitt samarbeid, 
med Augusta Victoria-sykehuset i Øst-Jerusalem. 
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Smertelindring i Palestina
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I det Israel-kontrollerte Øst-Jerusalem 
sørger Augusta Victoria sykehuset for å gi 

den palestinske befolkningen livsnødvendig 
kreftbehandling. Her er det lille Rita Hremi 
som er inne for nok en runde med dialyse. 
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– Den eldste er åtte år. Han er veldig ag-
gressiv og hater seg selv. Han er voldelig 
mot andre. Den yngste er også aggressiv 
og veldig redd når han hører lyder som 
fly og helikoptre. Da tror han at han er 
tilbake til tiden da huset vårt ble bombet, 
sier Nasma.

Vi møter henne på sykehuset i Alqosh 
der Kirkens Nødhjelp gir traumebehand-
ling. Hun er under tett oppfølging av en 
psykolog, men er ikke klar for å møte 
andre IS-overlevende i gruppeterapi. Til 
det har 40-åringen vært i fangenskap for 
lenge, og det er bare to år siden hun ble 
befridd.

FAMILIEN BLE DELT
Nasma er fra Sinjar-distriktet og var 
blant de som flyktet opp mot fjellet da 

IS kom i august 2014. På veien brøt bilen 
sammen, forteller hun. De hadde hørt 
rykter om at IS tok alle jentebarna som 
slaver, så faren tok med seg de to dø-
trene opp på fjellet, mens Nasma skulle 
komme etter med de to sønnene. Slik 
ble det ikke. Hun ble tatt til fange av IS. 
– De delte kvinnene og mennene. 
Mennene ble skutt sammen med eldre 
kvinner. Vi ble sendt til Mosul og var der 
i 20 dager før vi ble sendt til et annet 
distrikt i 20 dager. Så ble de unge, pene 
jentene flyttet. Jeg var fem måneder i en 
landsby før jeg igjen ble sendt til Mosul 
i 20 dager og deretter tilbake til lands-
byen i nye fem måneder. Der ville de at 
vi skulle omvende oss til islam. Alle barn 
over fem år ble tatt, og vi vet enda ikke 
hvor de er. Mine barn var heldigvis for 
små, sier Nasma.

SULTET
Til slutt havnet familien i Syria i ett år og 
tre måneder. De bodde i et hus der de 
ble svært dårlig behandlet. Nasma for-
teller at de bare fikk litt brød en gang i 
uka. Alle sultet. Da bombingen fra de al-
lierte styrkene startet, ble huset der de 
var holdt fanget, bombet. Flere av med-
fangene ble hardt skadet. 
– IS lovet at vi skulle bli sendt til de kur-
diske områdene i Irak om vi konverterte. 
Vi ba foran dem og «konverterte», men 
vi trodde ikke på det og ba bare om å få 
dø. Så ble fem kvinner og 15 barn sendt 
til de kurdiske områdene, sier Nasma.

En koordinert operasjon mellom de to 
regjeringene i Syria og Irak fikk kvinnene 
fri. Der ble hun gjenforent med mannen 
og de to døtrene. De hadde gjemt seg på 

«Nasma» overlevde tre år 
i IS-fangenskap. Nå slit-
er hun med sine egne to 
sønner, som fikk militær 
opplæring av IS i Syria. 
 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/

Kirkens Nødhjelp

Bekymret  
for  
barna
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Blant jesidier er det mange som sliter 
etter å selv ha vært i IS-fangenskap 
eller fordi de har nære familiemed-
lemmer som har vært det. 
– For mange er det nok med psykisk 
førstehjelp, noen som støtter dem og 
som lytter. Vi screener de vi mener 
trenger ytterligere hjelp, og lærer 
dem å takle traumer med pusteøvel-
ser, sinnemestring og andre metoder. 
Kunst er veldig effektivt fordi den er 
indirekte. Pasientene trenger ikke å 
snakke direkte om traumene, men 
mer om hvordan de håndterer dem. 
Terapeuten spør, men kommenterer 
eller dømmer ikke. Ved at de får vise 
ting indirekte føler de at terapeuten 
forstår dem, sier leder for program-
met i Irak, Maura Reap. 
Tilbake på traumesenteret til Kirkens 
Nødhjelp i Al qosh følger vi Zainal, 
som både leder kunstgruppene og 
den mer tradisjonelle pasientbehand-
lingen én til én. Hun har jobbet for 
Kirkens Nødhjelp i to og et halvt år i 
et område med både kristne og jesi-
dier. To ganske ulike kulturelle grup-
per når det gjelder å håndtere seksu-
alisert vold. 

– De kristne her vil ikke innrømme at 
de har et problem, den sosiale kon-
trollen er for stor. Jesidiene er vant 
til å be om hjelp. De kommer ofte 
sammen, mens de kristne kommer 
i skjul, først til legen på sykehuset, 
som så sender dem til oss. Alkohol er 
et stort problem i området. De som er 
mest traumatiserte, er IS-slavene og 
de som lever i et ekteskap med vold, 
voldtekt og alkohol. Når mennene 
føler seg maktesløse, lar de det gå ut 
over kona, sier Zainal.
– Hva gjør man i slike tilfeller?
– Vi har både familieterapi og jobber 
med familien indirekte via lokalsam-
funnet. Vi har en del gruppesesjoner 
i landsbyer der de har spesielle ut-
fordringer. Er problemene for store, 
sender jeg dem til psykiatere i Duhok, 
sier Zainal.
– Hvilke saker synes du er vanske-
ligst å håndtere?
– Der ofrene ikke får støtte fra fa-
milien, og de ikke får lov til å ta imot 
hjelp. Noen får ikke en gang lov til å 
snakke om problemene. Det er trist, 
sier Zainal. 

– Medisin og terapi er ikke nok. For å komme seg 
over traumet trenger de også hjelp til å komme seg 
i jobb, få en bedre økonomi og et bedre nettverk, 
sier psykolog Sharmin Zainal. 

Traumebehandling ikke nok

fjellet i en måned og ventet på henne for 
så å dra til en flyktningleir i området. Nå 
bor familien i Alqosh, men Nasma drøm-
mer om å komme seg til Europa. 
– Jeg tenker bare på barna. De er trent 
opp av IS både militært, religiøst og 
mentalt. Alt her i Irak minner dem om 
den tiden. Jeg klarer heller ikke å møte 
andre. Hver gang jeg møter noen som 
har vært i IS-fangenskap, minnes jeg hva 
som skjedde, sier Nasma.
– Hva tenker mannen din?
– Han elsker meg, men vil ikke at jeg 
skal snakke om det som skjedde hos 
IS. Han vil at jeg skal glemme. Bare her 
hos Kirkens Nødhjelp har jeg fått hjelp, 
og jeg har fått fortalt historien. Sønnen 
min har også fått tilbud om hjelp, men 
han vil ikke. Han er for ødelagt av IS, sier 
Nasma.
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Det hjelper ikke med lover så lenge 
kvinnene som lovene er ment å hjelpe, 
ikke kjenner til dem. Derfor arrange-
rer Kirkens Nødhjelps partner Peace 
Foundation store mobiliseringer for å 
bevisstgjøre jentene. I tillegg arrangeres 
lengre seminarer for kvinnelige journa-
lister, næringslivsledere og politikere. 
De oppfordres til å ta med ektemenn 
eller andre mannlige familiemedlem-
mer. Vi er med på en slik mobilisering i 
Islamabad:
– Jeg har allerede begynt å tenke an-
nerledes og hjalp en venninne som ble 
slått av broren sin fordi hun drømte om 
å komme til Islamabad for å studere. 
Rubina Akbar hjalp meg til å støtte ven-
ninnen min, og nå skal hun komme 
selv om hun ikke får lov av broren, sier 
Nazmeen. 
– Vi har også fått regler mot trakasse-
ring på arbeidsplassen, men kvinnene 
sier at familien alltid gir dem skylden 
fordi de må ha gitt mannen et signal eller 
et smil som startet trakasseringen. Vi 
rapporterer ikke trakassering fordi vi er 
blitt vant med det og er redde for ryktet 
vårt, sier Rubina Akbar, lokalpolitiker og 
forretningskvinne.
– Jeg gjennomførte kurset, og like etter 
fikk to kvinner på kontoret mitt sparken. 
Jeg mente at oppsigelsene var kvinnefi-
endtlige og usaklige, og tok saken videre. 
Etter tre dager fikk de jobben sin tilbake, 
sier Yasmeen Chardhevy.
– Mobiliseringen virket på meg. Som 

leder i lokalkomiteen tar jeg slike saker 
seriøst, og jeg tar det opp i et lite forum 
slik at kvinnen det gjelder, ikke får et 
dårlig rykte, sier Waqar Hussani. 

EKSEMPEL FOR DE UNGE
Problemet med vold mot kvinner er 
stort i Pakistan, og særlig ille er det i 
Punjab og Sindh-provinsen. 63 % av alle 
rapporterte saker med vold mot kvin-
ner kom i 2012 fra Punjab-provinsen. 
Myndighetene – også de lokale – innfø-
rer stadig nye lover som skal beskytte 
kvinnene. Man har også fått en kvinne-
lig ombudsperson i Punjab, som kan ta 
saker videre. Alle provinsene har også 
fått sin egen hjelpelinje som voldsut-
satte kvinner kan ringe til, og myndig-
hetene har innført omvendt voldsalarm. 
Selv om mye gjøres, mente Center for 
Research and Security Studies i 2016 at 
vold mot kvinner er økende sør i Punjab. 
Peace Foundation mener løsningen er å 
påvirke beslutningstakere – og de unge i 
samfunnet. På mobiliseringsmøtet var et 
trettitalls unge kvinner, som håper dette 
kan hjelpe dem med å hjelpe andre som 
blir utsatt for vold og trakassering.
– Jeg har lært mye om lovverket som 
jeg ikke ante noe om på forhånd, sier 
Aarzoo. 
– Om jeg blir sterkere, kan jeg hjelpe 
andre, sier Komal.
– Mitt mål med denne mobiliseringen er å 
bli mer selvbevisst, legger Nida Aslam til.  

Islamabad er som en europeisk storby og mer liberal 
enn resten av Pakistan. Men historisk sett er området 
en del av Punjab-provinsen, en versting når det gjelder 
vold mot kvinner.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Mobiliserer de unge
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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.     

Nazmeen ble styrket slik at hun kunne hjelpe 
venninnen sin, som ble slått av broren. 
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Hvem?
	I høst fikk Kirkens 
Nødhjelp en ny utenlandssjef. 
Arne Næss-Holm (38)
har jobbet både i Kirkens 
Nødhjelp og i Changemaker i 
flere år.

4 tett på

	Hva leste du sist? 
«A brief history of time» av 
Stephen Hawking (skjønte 
cirka 20 % av den).

	En film som har gjort  
inntrykk? 
Den første Star Wars-filmen 
gjorde et stort inntrykk på en 
ung versjon av meg, og jeg er 
fortsatt fan.

	Hva gjør du for å slappe av?
 Ser tv-serier, leser, trener.
	Hvilken sak engasjerer  
deg mest?
Urettferdighet og ulikhet. Og 
bedrøvelig nok hvordan det 
går med mitt kjære Tottenham 
Hotspur..

Aktuell?
	Kirkens Nødhjelp jobber 
i flere av de mest utsat-
te landene i verden. Som 
utenlandssjef må man være 
forberedt på å løse kriser 24 
timer i døgnet. 
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– Jeg tenker ikke på problemer før de 
dukker opp, smiler Næss-Holm og be-
dyrer at han sover godt om natten. Men 
så har han bare vært i stillingen i et par 
måneder også…

SNAKKET FLYTENDE SANTALI
Næss-Holm er født på et amerikansk 
misjonssykehus like ved Cox Basar, der 
Kirkens Nødhjelp nå hjelper rohingya-
flyktninger. Faren var prest og moren 
lærer, og frem til han var syv år lekte han 
med både norske, danske, amerikanske 
og bangladeshiske barn og snakket fly-
tende santali. Det forsvant dessverre 
raskt da han kom tilbake til Norge og be-
gynte på skole der. Interessen for sam-
funn, geografi og ulikhet har han imid-
lertid hatt med seg hele tiden. 
– Jeg husker vi kjørte bil i Bangladesh 
og ble omringet av tiggere. Vi hadde nok 
med oss småpenger, men ikke nok til at 
alle kunne få. Da sa pappa noe om at vi 
ikke klarer å hjelpe alle enkeltmennes-
ker som trenger det på en gang, men at 
vi må gjøre noe med årsakene til at de er 
fattige. Det henger igjen og er kanskje en 
av grunnene til at jeg har blitt i Kirkens 
Nødhjelp i ti år, sier Næss-Holm. 

CRICKET-DIPLOMATI
Med en master i fred og konflikt-studier 

har Næss-Holm en utdanning som vir-
ker spisset for den jobben han nå skal 
gjøre, men han hevder det er en god del 
tilfeldigheter som har spilt inn. Blant 
annet skrev han masteroppgave om cric-
ket-diplomati fordi det smeltet sammen 
nesten alt han var interessert i: sport, 
Sør-Asia og politikk. Ignorante som vi er, 
spør vi hva i all verden cricket-diplomati 
er:
– Cricket i India og Pakistan er for indere 
og pakistanere det langrenn, håndball og 
fotball til sammen er for nordmenn. Det 
er mer enn bare sport, det er også poli-
tikk. Man kan måle konfliktnivået mel-
lom landene ved å se om kamper blir ar-
rangert. Og cricketkamper kan være en 
unnskyldning for statslederne til å møtes 
mer uformelt, sier Næss-Holm, som selv 
er lagleder for det onde tunger mener 
må være et av hovedstadens dårligste 
fotballag. 
– Hehe, vi er stabilt i bunnen av åttende-
divisjon, sier Næss-Holm. – Men vi har 
det utrolig gøy, legger han til. 

AKTIVIST OG FAGFORENINGSLEDER
Fotoarkivet til Kirkens Nødhjelp er fullt 
av morsomme aksjonsbilder av Næss-
Holm fra mer eller mindre pinlige aksjo-
ner fra de månedene han jobbet som ko-
ordinator for Changemaker. Blant annet 

husker han godt at de gikk «17-mai-tog» 
i Bergen for økt kontroll over hvor nor-
ske våpen ender opp, og økt merking og 
sporing av norskprodusert ammunisjon. 
– Vi hadde på oss bunader og vekket mye 
oppsikt og fikk en del reaksjoner. Det var 
utrolig moro å jobbe for Changemaker 
med unge folk som bruker fritiden på å 
endre verden. De finner på mye krea-
tivt som får oppmerksomhet og deret-
ter gjennomslag, sier Næss-Holm, som 
også har bakgrunn som fagforeningsle-
der.
– Jeg håper jeg tar med meg noe av det 
jeg lærte av ledelse fra den andre siden 
av bordet. Heldigvis var det ikke slik at 
jeg sluttet som fagforeningsleder den 
ene dagen og tok på meg hatten som 
utenlandssjef den andre, sier Næss-
Holm. 

GIFT MED JOBBEN
Joda, Næss-Holm har et liv utenom 
jobben. Han er blant annet rågod i quiz. 
Og han giftet seg i høst, så han har noe 
å komme hjem til når det stormer som 
verst. 
– Jeg giftet meg 6. oktober og dro på 
reise med Kirkens Nødhjelps styre den 
8. oktober. Så hun skjønner hva hun har 
gått til, ler Næss-Holm. 

På uriasposten
Kirkens Nødhjelp jobber i mange av de farligste landene 
i verden. Hvordan er det å være utenlandssjef og måtte 
håndtere krise etter krise? Møt vår nyansatte utenlandssjef 
Arne Næss-Holm.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Trond-Are Utle/Kirkens Nødhjelp
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Å gå pilegrimsleder virker å være mer 
populært enn noensinne. Før gikk man 
for helbred. I middelalderen kunne man 
dømmes til å gå pilegrim. Vandringen 
skulle gi deg tid til å tenke nye og bedre 
tanker. Med på ferden fikk man et kir-
kepass som ga en billig mat og husly. 
Hellige Birgitta gikk fra Sverige til Roma 
på 1300-tallet med denne bønnen på lep-
pene: «Herre, vis meg din vei og gjør meg 
villig til å vandre den». I dag går mange 
de gamle pilegrimsledene, og i Norge 
har man nå tre pilegrimsprester som ar-
rangerer vandringer og gudstjenester for 
de som går for å finne ro, nye veier eller 
et bedre forhold til Gud. 
– Jeg er ikke så opptatt av de som går 

alene. Målet mitt er å skape fellesskap. 
Å gå sammen. Vandringen åpner opp et 
terapeutisk rom. Under vandringen blir 
skillene hvisket ut – skillet mellom syk 
og frisk, mellom innsatte og oss andre. 
Så lenge som man går, har man håp, sier 
prostidiakon Eilev Erikstein. Han arran-
gerer årlige pilegrimsvandringer for psy-
kisk syke og for innsatte. 
– En av de innsatte jeg hadde med meg 
for noen år siden var så sint da han star-
tet turen. Han var sint på dommeren, sint 
på systemet og ville bare ta hevn. Litt 
uti vandringen gikk han gjennom en tu-
nell og fikk en slags åpenbaring. På den 
andre siden ba han meg om å velsigne 
ham «slik man gjør for barn som skal 

døpes», sier Eilev. 
– Jeg fikk skikkelig gnagsår og følte ikke 
akkurat at jeg satt inne. Vi sov en natt i 
lavvo, og pilegrimsturen var en opp-
levelse, sier Tommy, som var med på 
vandringen i fjor. 

FLYKTNINGER PÅ VANDRING
I sommer gikk fire diakoner sammen 
om en pilegrimsvandring i en gammel 
led nær Bø i øvre Telemark. 50 flykt-
ninger ble med på pilegrimsturen, som 
var en del av fjorårets klimapilegrim. 
Klimaendringer er en viktig del av årsa-
ken til at mange flykter, minner Kirkens 
Nødhjelps Ragnhild Toyomasu om. 
– De fleste flyktninger har lagt ut på en 
vandring på et eller annet tidspunkt, sier 
Ivar Solbu, diakon i Sauherad. 
– Pilegrim er å bryte opp til noe bedre, 
og det er jo det flyktningene gjør. Om en 
pilegrimsvandring ikke forandrer verden, 
så forandrer det kanskje litt på tankene 
våre rundt at det er 68 millioner men-

Å vandre 
er å ville livet
Årets klimapilegrim er i gang, og vi fikk være med 60 
flyktninger på vandring i Telemark. 
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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ANDAKT:
Et anvendelig 
kjøkkenredskap i Guds hånd
Tidligere i år møtte jeg et ektepar som er svært aktive i lokalmenigheten 
der de bor. De åpner hjemmet sitt for dem som måtte trenge det, de driver 
et stort sosialt arbeid og gjør seg stadig tilgjengelig for den gode samtalen 
om tro. Møtet med dem gjorde stort inntrykk på meg. Da jeg skulle takke 
for meg, så jeg for meg dem som to godt brukte kjøkkenredskaper. De lever 
slik at det er enkelt for Gud å bruke dem i sin tjeneste. Akkurat som ste-
kespaden, eller et annet kjøkkenredskap i skuffen som vi bruker ofte. Det 
ligger som kjent mange ulike redskaper i en kjøkkenskuff, og noen kjøk-
kenredskaper blir nær sagt aldri brukt. Det betyr ikke at de ikke virker, men 
de er liksom ikke så anvendelige. Og så er det noen få kjøkkenredskaper vi 
bruker nesten daglig. 

Det fine med dette bildet er at kjøkkenredskap ikke kan virke på egen hånd. 
Det er først i noens hender at kjøkkenredskapene kan komme til nytte. Og 
det er et viktig poeng. For hvis vi i tjeneste for Gud har feil forståelse av 
vår rolle, så kan vi fort bli utslitt. En ostehøvel kan være av utmerket de-
sign, men den er helt ubrukelig uten en hånd som styrer den. Slik er det 
også med oss som er ansatt i kirken, er frivillig eller engasjert i Kirkens 
Nødhjelp.

 Vi er kun redskaper som kan gjøre oss tilgjengelige for Gud. Vi klarer ikke 
så mye i egen kraft, for vi er helt avhengig av relasjonen og fellesskapet 
med Gud. Den hellige Teresa av Ávila har sagt det slik: «I det aktive liv som 
er utadrettet spiller også det indre livet en rolle. Og når gjerninger vok-
ser frem av det indre livets rot, er de som deilige, duftende blomster, for 
de vokser på Guds kjærlighets tre og er bare gjort for hans skyld og ikke i 
egen nyttig beregning.» Jeg har måttet erkjenne at mine gjerninger i kris-
ten tjeneste ikke alltid har duftet som deilige, duftende blomster. I perioder 
har det vært ganske så heseblesende og kanskje også mye drevet av egne 
ambisjoner. Jeg vil så gjerne også være et anvendelig redskap i Guds kjøk-
kenskuff, en sånn stekespade som han lett tyr til. Den største bønnen er at 
jeg må ligge i ro i den skuffen til Gud tar tak i meg.

Silje Sjøtveit
Diakon i kirken i Tinn

(Sitatet fra Teresa Ávila er hentet fra Vårt Lands julehefte 
2018 - «Hellig jul»  - et intervju med en kunstner.)

nesker på flukt i verden i dag. Vi kan ikke 
ta imot alle, men menneskemøter gjør 
noe med oss, sier Eilev Erikstein. 

KLIMAPILEGRIM
Det er blitt en tradisjon å gå pilegrimstu-
rer for å vise det folkelige engasjementet 
verden over. I 2015 gikk, syklet, padlet, 
seilte og toget tusenvis av mennesker 
fra Nordkapp til Paris for en rettferdig 
klimapolitikk. Bare i Norge tok det oss 
til sammen en og en halv gang rundt 
jordkloden. I 2019 går vi for å vise politi-
kerne at vi trenger ambisiøse klimamål. 
Det blir aktiviteter gjennom året med 
særlig fokus på i mai og juni. På nettsi-
den klimapilegrim.no kan du følge med 
på siste nyt og også legge inn dine egne 
skritt. For som Eilev sier: Det handler 
bare om å sette den ene foten foran den 
andre. Om det ikke var noen fremtid, en 
vei for oss, ville vi ikke brydd oss med å 
gå, fastslår prostidiakonen. 



38 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2019

Bistand som gudstjeneste
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Hva har nødhjelp og bistand med kristen tro og kirkeliv 
å gjøre? Alt, ifølge diakon Silje Sjøtveit og prest Erland 
Grøtberg, som har besøkt Kirkens Nødhjelp-prosjekter 
og møtt lokale kirkepartnere i Etiopia.
TEKST: Stefan Storm FOTO: Erland Grøtberg

– Da så han på meg og sa: «You have a 
good life», forteller Silje Sjøtveit, som 
til daglig er diakon i Tinn menighet i 
Telemark. En etiopisk unggutt hadde 
stoppet henne på gaten og spurt hvor 
hun kom fra. 
For Silje gjorde det vondt å høre ordene, 
nettopp fordi hun visste at han hadde 
rett. Troen på likeverd og kampen for 
rettferdighet er en helt sentral del av 
kristenlivet og den kirkelige tjenesten, 
både for henne og Erland Grøtberg, sok-
neprest i Grim menighet i Kristiansand. 

CHANGEMAKER
Det var i ungdomsbevegelsen Change-
maker at engasjementet for rettferdighet 
vokste frem i takt med kristentroen hos 
dem begge. 
– Changemaker ble det første kristne 
fellesskapet jeg følte meg hjemme i, og 
et miljø hvor troen falt på plass for meg. 
Engasjementet for Kirkens Nødhjelp 
har fulgt meg siden, kanskje fordi det er 
med på å konkretisere troen som prak-
sis og gjøre den meningsfull her og nå, 
forteller Erland. Han mener Kirkens 
Nødhjelps kirkelige tilknytning bidrar til 
å fjerne skillet mellom «oss rike» som 
hjelper «de fattige».
– I stedet er vi en verdensvid kirke som 
står sammen for en rettferdig verden, 
sier Erland. Med kun én norsk ansatt på 
kontoret i Addis Ababa, landrepresen-
tant Eivind Aalborg, mener han Kirkens 
Nødhjelp ikke er et fremmedelement i 
landet. 

LEGITIMITET
Både Erland og Silje forteller om møter 
med ressurssterke mennesker som 

har vilje og evne til å utvikle sine lokal-
samfunn og sitt hjemland, både blant 
Kirkens Nødhjelps lokalt ansatte og hos 
partnerorganisasjonene. Erland trekker 
frem den etiopisk-ortodokse kirken, som 
har dype røtter i landets historie. Deres 
tilstedeværelse gir en naturlig legitimi-
tet som også gagner Kirkens Nødhjelps 
arbeid. Silje trekker spesielt frem det 
holdningsskapende arbeidet for kvinners 
rettigheter og mot kjønnslemlestelse og 
barneekteskap. 
– Som en kirkelig organisasjon blir 
Kirkens Nødhjelp lyttet til i den orto-
dokse kirke, sier hun.

INKLUDERENDE
Erland understreker betydningen av at 
Kirkens Nødhjelp også samarbeider 
med ikke-kristne religiøse og sekulære 
organisasjoner og ikke diskriminerer på 
grunnlag av tro, kjønn, livssyn, legning 
eller etnisitet. Og begge er imponert over 
kvaliteten i arbeidet etter å ha sett vann-
prosjekter med egne øyne og hatt sam-
taler med både partnerne og Kirkens 
Nødhjelps egne ansatte.
Men det er ikke bare verdiene i Kirkens 
Nødhjelps arbeid ute i verden de ønsker 
å formidle til sine menigheter og kol-
leger i bispedømmene. De mener det 
gjør noe med nordmenn å være en del 
av Kirkens Nødhjelps arbeid, enten man 
er med og arrangerer fasteaksjon i lo-
kalmenigheten eller støtter arbeidet på 
andre måter:
– Jeg tror vi skal tenke stort om hva det 
gjør med kirkene i Norge å få dele av 
våre penger og vårt engasjement for de 
som lider i andre land. Vi elsker fordi vi 
er elsket, sier Silje.

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. 

Lyset Tuaf brukes ofte under ortodokse 
feiringer og gudstjenester. Her tennes 

det i Lord Jesus and Saint Mebatsion 
Church i Ankober for å minnes 

Mebatsion, en munk som senere ble 
gjort til helgen
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Bizimana er i Norge for å treffe sin part-
ner Kirkens Nødhjelp og for å be norsk 
UD om å støtte Burundi i fredsdialoger. 
Siden Norge ikke er en tidligere koloni-
makt og ikke har noen negativ historie 
med verken Burundi eller nabolandene, 
kan vi være en nøytral part i samtaler, 
forklarer Bizimana. 

SAMARBEID FOR FRED
Som leder av en felles kristen paraplyor-
ganisasjon i et land der 86 % av befolk-
ningen er katolikker eller protestanter, 
har han stor innflytelse når det oppstår 
motsetninger i landet. Burundi er frem-
deles preget av motsetninger mellom 
hutuer og tutsier, og regjeringen har 
vedtatt etniske kvoter for offisielle stillin-
ger, en regel som nå også gjelder orga-
nisasjoner. Selv om hutuene utgjør ma-
joriteten i befolkningen, er det fremdeles 
tutsiene som har flest offisielle stillin-
ger, og regjeringen er redd for at denne 
ubalansen vil ende i konflikter, forklarer 
Bizimana. 
– I 2015 var det mange ungdommer som 
tok til vold og kraftige demonstrasjoner 
da presidenten ikke ville gå av etter endt 
periode. Vi bestemte oss for at vi ikke 
kunne sitte tause og se på at situasjonen 

eskalerte, og med Kirkens Nødhjelp som 
samarbeidspartner klarte vi å få kirkene 
til å jobbe sammen. Ved å få ungdommen 
i de opposisjonspartiene som var mest 
aktive i demonstrasjonene, i tale klarte vi 
å roe situasjonen, sier Bizimana. 
For å styrke seg for senere konflikter 
laget de en strategiplan sammen med 

muslimske ledere. Nå sender National 
Christian Councils i Burundi kvinnegrup-
per og fredsgrupper til nabolandene for 
solidaritetsbesøk der de viser hvordan de 
har klart å dempe konflikter i Burundi. 

Vil endre holdninger
National Christian Councils i Burundi 
jobber ikke bare for fred og etnisk sam-
hold. De går også langt i å løfte fokuset 
på kvinners situasjon i Burundi, blant 
annet familievold, kvinners svake stilling 
når det gjelder makt over sin egen kropp 
og hvor mange barn hun skal ha, og end-
ring av arvereglene der kvinner normalt 
ikke arver fra sine foreldre. 
– Hverken den katolske eller den pro-
testantiske kirken er særlig interes-
sert i å snakke om familieplanlegging. 
Protestantene er mer fleksible. Når det 
gjelder katolikkene, fikk vi hjelp av World 
Council of Churches og lederen Olav 
Fykse Tveit, som møtte paven. Deretter 
ble det satt ned en gruppe av paven, og 
denne gruppa overbeviste katolikkene i 
Burundi om å ta tak i utfordringer som 
migrasjon og menneskehandel. Nå er 
samarbeidet veldig godt, sier Bizimana.  

Felles front mot 
Al-Shabaab

– Da Al-Shabaab prøvde å rekruttere burundiske ungdommer, 
samarbeidet vi med imamene i en bevisstgjøringskampanje, 
og vi klarte å løse opp i grupperingen, sier Sylvestre Bizimana, 
generalsekretær i National Christian Councils i Burundi.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Gunvord E.Jackobsen/Kirkens Nødhjelp

 I Burundi klarte de kristne og muslimske lederne 
å stå sammen mot et rekrutteringsforsøk fra Al-
Shabaab. De 20 ungdommene som faktisk var på 
vei til militærtrening i Somalia, ble alle arrestert, 
forteller Sylvestre Bizimana. 
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Den gang var dette i frontlinjen ved gren-
sen til Idlib. Ingen ble skadet, heller ikke 
da en granat gikk gjennom taket i toalett-
anlegget. Men skolen ble ødelagt. Nå har 
Kirkens Nødhjelps partner rehabilitert 
skolen. Også i Zabadani, en gang en vak-
ker by utenfor Damaskus, gjenoppbygger 
GOPA en skole.

TO SKOLER – FLERE HUNDRE ELEVER
De 570 elevene i Balouliah er mellom 
12 og 18 år. Nesten halvparten er jenter. 
Elevene er opptatt av å få seg utdanning 
for å bli igjen i Syria for å gjenoppbygge 
landet sitt.
På vei inn i Zabadani, byen som var fe-
rieutfartssted for Damaskus, kjører man 
forbi restauranter, lekeland, butikker, 
hus og skoler. Nesten alt er knust. Men 
innimellom foregår det gjenoppbygging.   
Byen er klarert for eksplosiver, og mye av 
de knuste bygningene er kjørt bort. Folk 

må selv bidra i opprydningen. En av sko-
lene i Zabadani blir bygget opp igjen av 
Kirkens Nødhjelps partner. Elevene har 
foreløpig undervisning ute i skolegården. 
Fader Alexi, leder i Kirkens Nødhjelps 
partner GOPA, oppfordret elevene til å ta 
godt vare på skolen. 
– Husk at den er finansiert av norske gi-
vere og skattebetalere, sa han. 

BA SAMMEN
Det bodde 45 000 i Zabadani, en by 
som var kjent for toleranse og felles-
skap. Kristne og muslimske ledere ba 
sammen både i moskeen og kirken for 
byens fremtid. Nå håper de at byen kan 
begynne å leve av det de en gang gjorde: 
turisme, landbruk og kunsthåndverk. 
Byen var kjent for sine grønnsaker. 
Borgermesteren sier at skoler svært vik-
tig for at samfunnet skal komme seg på 
fote igjen.

Uteskole 
eneste mulighet

Tre minutter før skoledagen var slutt en dag i 2015, traff 
en rakett skolen i Balouliah i Latakia, Syria.   
TEKST OG FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Zabadani hadde 45000 innbyggere og var 
en populær ferieby. Om sommeren var 
innbyggertallet en halv million. Nå har folk 
så smått begynt å flytte tilbake, men det 
tar lang tid før byen blir gjenoppbygget. 
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Hva er dine nyttårsforset-
ter for 2019? Hvis redde og 
forandre liv står på listen 
din, er det lett å komme i 
gang. 

Send SMS LIV til 2426 og 
gi 200 kroner i måneden, 
så er du med på vårt arbeid 
for en mer rettferdig verden 
i det nye året! 


