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Påsken nærmer seg, og menigheter 
over hele landet forbereder Norges nest 
største dør-til-dør-innsamling etter TV-
aksjonen. Og mens norske butikkhyller 
fylles med påskesjokolade i gul embal-
lasje, er de sju ukene før påske fastetid 
for kristne over hele verden. Fastetiden 
kan være en tid for å avstå fra materielle 
goder, en tid for bønn og refleksjon, men 
også en tid for nestekjærlighet og kamp 
for rettferdighet, slik profeten Jesaja be-
skriver fasten Gud vil ha (Jes 58,6–7).

Faste kan virke avleggs i verdens rikeste 
land. Men for mange av oss er det også 
en urnorsk tanke at helg følger hverdag, 
at feiring følger arbeid, og at høytid føl-
ger faste. Lørdagsgodtet smaker best 
på lørdag, og kroppene våre har godt av 
noen dagers pause fra sjokolade og po-
tetgull.

Det norske oljeeventyret er bygget på 
store visjoner, teknologi, hardt arbeid 
og kloke beslutninger, men også på ut-
nyttelse av fossile ressurser og utslipp 
som bidrar til å gjøre ubotelig skade på 
det globale klimaet. Et praktisk talt sam-
let forskningsmiljø er enige om at vi ikke 
har andre valg enn å kutte drastisk i ut-
slippene av drivhusgasser. Nærmere be-
stemt 53 % innen 2030 for Norges del.
Kloden vår gir tydelig beskjed om at det 
er tid for faste. Og Kirkens Nødhjelp, 
Changemaker og menighetene som ar-

rangerer Fasteaksjonen, er ikke redde 
for faste. Historien har vist oss at men-
nesker i fellesskap kan klare å oppnå det 
utroligste, gjerne i møte med kriser. Vi 
kan organisere oss. Vi kan sette oss mål. 
Vi kan bringe verden framover. 

I 2019 har Norge en historisk mulighet. 
Det er da regjeringen skal melde inn 
Norges nye klimamål til Parisavtalen. 
Og Fasteaksjonen har ikke bare som mål 
å samle inn 35 millioner kroner for å gi 
rent vann og nødhjelp til klimaflyktninger 
og andre som allerede merker klima-
krisen på kroppen. I vår beslutningsvir-
kende kampanje krever vi at Norge må 
kutte 53 prosent av våre klimagassut-
slipp innen 2030. I tillegg må vi bidra 
økonomisk til utslippskutt i fattige land.
Ingen liker en festbrems, men de fleste 
av oss kan sette pris på en real dug-
nad. Fasteaksjonen 2019 inviterer til et 
gigantløft for jorda vår og for verden. 
Klimafasten kan være begynnelsen på 
en mer bærekraftig velstand og en mer 
rettferdig verden.

Vi ønsker deg en god fastetid – og påske-
fest!

Lisa Sivertsen
fungerende generalsekretær i 

Kirkens Nødhjelp

LEDER:

Faste for 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: Ute i ørkenen 
utenfor Garowe kommer det 
en tankbil med vann fra 
Kirkens Nødhjelp, og hele 
landsbyen strømmer på for å 
stå i kø med bøtter og 
jerrykanner. Normalt får ikke 
barn lov til å leke med vann i 
tørkerammede Somalia, og 
da er det ekstra moro å 
kunne posere litt for 
fotografen. 

FOTO: Håvard Bjelland/
Kirkens Nødhjelp
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HÅPEFULL:  I Somalia traff vi 19 år gamle Ikran. Hun har 
rukket å bli både tobarnsmor og enke. Familien får vann av 
Kirkens Nødhjelp, men det er omtrent også det eneste de får. 
Nå setter Ikran sin lit til Gud. 

TABUER: Mahwan trodde hun skulle dø da hun fikk menstru-
asjon. I Irak er det tabu, og jenter blir verken informert av for-
eldre eller lærere. Vi ble med Kirkens Nødhjelps hygieneteam 
som går fra landsby til landsby og lærer opp både ungdom og 
voksne kvinner. 

16

22
STORE NOK KUTT: Årets fasteaksjon handler om klima-
endringer, klimaflyktninger og Norges ansvar for å kutte kli-
mautslipp. Klimaminister Ola Elvestuen er utålmodig etter å 
få ned utslippene i Norge, men er han utålmodig nok?

32
DE SOM RAMMES: 28 år gamle Naji er koordinator i flyktnin-
gleirer i Puntland. Han har følt klimaendringene på kroppen, 
og han ivrer etter at alle skal ta sin del av jobben med å kutte 
utslipp. – Ellers reduserer vi oss selv til selvgode mennesker, 
sier han.
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  Sør-Afrika:   
Amandla Awetu!
	Hvert år i februar møtes 4–5000 representanter fra gruveindustri 
og myndigheter til verdens største gruvekonferanse i Sør-Afrika for 
å diskutere investeringer, gjøre avtaler og sørge for økt profitt. Med 
en inngangsbillett på svimlende 14 000 kroner blir de som opplever 
negative konsekvenser av gruvedrift, stående utenfor. Derfor bestemte 
Kirkens Nødhjelp med partnere seg for å lage et alternativ: en 
gruvekonferanse for de som lever nær gruvene og vet at gruvedrift 
ikke nødvendigvis fører til utvikling for de som lever i fattigdom. 
500 demonstranter ropte «Amandla Awetu!» («Makt til folket») 
da de protesterte mot en urettferdig gruveindustri, og lederen for 
investorkonferansen Alex Grose tok imot en deklarasjon med krav fra 
Alternative Mining Indaba.
Foto: Bellah Zulu

  Libanon:   
Flaskevann til flyktninger 
	Kirkens Nødhjelp pleier ikke å dele ut 
flaskevann, men i Haouch El Harimi leir for 
internt fordrevne i Bekaa-dalen har man sett 
seg nødt til å gjøre det mens man jobber for en 
mer permanent løsning for både flyktningene og 
libaneserne som bor i området. Denne teltleiren 
ble veldig hardt rammet av vinterstormer og 
vann som strømmet innover leiren. Menneskene 
som bodde her, mistet mye; mange eiendeler 
og telt ble fullstendig ødelagt. Barn og syke 
ble evakuert ut av leiren, men også de måtte 
returnere, da de ikke hadde noe annet sted 
å bo. Shaika fra Hasakeh har bodd i Libanon 
i fem år. Hun er enke og har fem barn. I 
oversvømmelsene som kom med vinterstormen, 
rømte hun inn til sentrum av Bekaa med barna 
sine, men måtte returnere etter et par dager. 
Mange av eiendelene til familien er ødelagt. 
Noen madrasser kan fortsatt brukes, men maten 
de hadde i teltet, ble fullstendig ødelagt. Det 
samme gjelder mange av klærne deres.
Foto: Benedicte Næss Hafskjold/Kirkens Nødhjelp

  Etiopia:   
Bevarer urskogen
	Nesten alt av urskog har forsvunnet i Etiopia i løpet av de siste 
tiårene, og det ønsker Kirkens Nødhjelp og den ortodokse kirken i landet 
å gjøre noe med. Det nye programmet, som kalles «Church forest», har 
som mål å bevare regnskogen og gjøre områdene mer tilpasningsdyktige 
til klimaendringer. En metode menighetene har tatt i bruk, er rett og 
slett å bygge gjerder rundt skogområdene. – Klimautfordringene har 
ført de religiøse lederne sammen for å beskytte sognene sine, sier 
Claes Book i Kirkens Nødhjelp. Eivind Aalborg, som leder landkontoret i 
Etiopia, legger til at det er vanskelig å tenke seg en landstrategi uten å ta 
hensyn til klimatilpasning, og at bevaring av skogene er et av de viktigste 
tiltakene man kan gjøre både nasjonalt og globalt. 
Foto: Claes Book/Kirkens Nødhjelp

  Pakistan:   
Rent vann
	Nå slipper kvinner og barn i den lille 
landsbyen Arbat i Pakistan å gå fem timer hver 
dag for å hente kildevann. Kirkens Nødhjelp 
har lagt rør fra kilden til vanntanken, som 
ligger på over 1500 meters høyde, slik at femti 
familier kan hente rent drikkevann der de 
bor.  – Tanken fylles opp av en naturlig kilde. 
Selv om tanken ligger så høyt oppe, har vi ikke 
erfart at det blir frost om vinteren, sier Zohaib 
Hassan, som er vannrådgiver i Kirkens Nødhjelp 
Pakistan. Prosjektet er en del av satsningen på 
klimatilpasning, siden man i Swat-dalen ofte 
opplever at bekker og elver tørker ut, noe som i 
sin tur fører til at folk blir klimaflyktninger. 
Foto: Zohaib Hassan  
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  Afghanistan:   
Idrett gir selvtillit
	En milliard mennesker lever i dag med en 
funksjonshemming – 80 % av disse i underutviklede 
land, og bare 3-4 % av disse får tilrettelagt hjelp. I 
Afghanistan har Kirkens Nødhjelp god erfaring med å tilby 
funksjonshemmet ungdom treningsprogrammer sammen 
med funksjonsfriske. Culture of Peace through Sport 
Project engasjerte i fjor ungdommer på ni skoler i Maimana 
City i Faryab-provinsen. Prosjektet er i seg selv ganske 
stort, og i det fikk 113 gutter og jenter et spesialtilpasset 
idrettsopplegg slik at 44 med funksjonshemminger fikk 
være med. Opplegget tilbyr ikke bare moro med ball, men 
også refleksjon og veiledning i ettertid, slik at erfaringene 
på banen kan tas med i det videre liv.  – Familien min 
klarte ikke å endre synet mitt på det å leve med en 
funksjonshemming, men etter å ha vært med i prosjektet 
har jeg fått tro på meg selv, sier Rahina. Moren hennes 
legger stolt til at mens Rahina før var så sjenert at hun 
knapt turte å snakke med andre, er hun nå blitt veldig 
modig og drømmer om selv å hjelpe andre i fremtiden.  
Foto: Margrethe Volden/Kirkens Nødhjelp

  Tanzania:   
Mangedoblet 
inntekten
	Dickes Sompo, en bonde 
i Chunya, startet med tre 
bed fra «Veggie»-prosjektet 
til Kirkens Nødhjelp. 
Bedene selges med et 
enkelt vanningssystem og 
oppfølging fra agronomer. 
Etter få måneder brukte 
Sompo inntekten til å 
investere i tomatplanter, 
og inntekten fra tomatene 
brukte han til å dyrke mais. 
– Det er et mirakel. På 
få måneder har jeg 
mangedoblet inntekten min, 
sier Sompo fornøyd.  
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Afghanistan:   
Finslipt jobbtrening
	Jobbmulighetene for unge afghanere er begrenset, derfor har Kirkens Nødhjelp 
med hjelp av støtte fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling 
i høyere utdanning satt i gang et prosjekt for å lære bort møbelsnekring. Særlig 
er det kvinnene som skal hjelpes inn i yrkeslivet i områder der de ellers har 
få jobbmuligheter. For å sikre at utdanningen faktisk ender i en betalt jobb, 
samarbeider Kirkens Nødhjelp og partneren Nejat med møbelindustrien i 
Afghanistan og afghanske myndigheter, slik at ungdommen uteksamineres med den 
kompetansen markedet etterspør.  
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Norge:   
Kom for å takke
	- Jeg har tenkt på å komme 
innom så mange ganger, men du 
vet, med kone og barn, studier og 
flytting har det ikke vært så lett, 
sa Abdimalik Sheikh Muhumed da 
han kom innom hovedkontoret til 
Kirkens Nødhjelp i Oslo. Abdimalik 
har nemlig fått hjelp to ganger i 
løpet av oppveksten sin i Somaila, 
begge ganger med skole og 
videreutdanning. Nå har han fått 
opphold i Norge – og gjett hva – han 
har fortsatt utdanningen. Nå tar han 
masterstudie på Ås. - Uten Kirkens 
Nødhjelp hadde det aldri vært noen 
vei for meg, sier han med et takk.   
Foto: Aina Johnsen Rønning
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I årets aksjon har vi besøkt et av 
Kirkens Nødhjelps prosjekter i Somalia. 
Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent 
vann til over 25.000 i Puntland. Her er 
nomadebefolkningen særlig hardt ram-
met av klimaendringene, tørken har tatt 
fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig 
flere på flukt. Rent vann dreper flere enn 
krig: gi et liv med vann. Årets holdnings-
skapende kampanje krever at Norge 
kutter 53 % av sine klimautslipp innen 
2030, for å nå 1,5 graders målet.

Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, 
sanitær og hygiene (WASH) i langsik-
tige utviklingsprosjekter og akutte 
katastrofesituasjoner over hele verden. 
Målet er å sikre menneskers tilgang til 
rent vann, trygge sanitærforhold og å 
legge til rette for god hygienepraksis 
i fattige og marginaliserte lokalsam-
funn. I 2017 har vi, sammen med lokale 
partnere, sikret tilgang til rent vann for 
2.811.000 mennesker. Ved å sikre tilgang 
til WASH-fasiliteter bidrar vi  med å gi 
tilgang til grunnleggende rettigheter. For 
eksempel er det i hovedsak kvinner og 
jenter, gjerne i skolealder, som har an-
svar for å hente vann til familien. Mange 
jenter dropper av denne grunn ut av sko-
len fordi de må gå i timesvis hver dag for 
å hente vann.

Vi vil gjerne ha med deg på vårens va-
kreste dugnad 7.–9. april. Hver vår i fas-
ten går 40.000 ungdom, voksne og barn 
fra hus til hus for å gjøre en innsats 
for dem som trenger det aller mest. 
Fasteaksjonen går til hele Kirkens 
Nødhjelps arbeid – men hovedfokuset 
er vann. 

HVORDAN KAN JEG BIDRA?
• Meld deg som bøssebærer i din lo-

kale menighet
• Gi ditt bidrag når bøssebærerne 

kommer på døra – enten rett i bøs-
sen eller med Vipps

• Gi en gave med Vipps: Gå inn på 
«Kjøp og betal» og send ditt bidrag 
på 2426

• Gi en gave på SMS: Send kodeord 
VANN til 2426. Da gir du 200 kroner, 
som blir belastet telefonregningen 
din.

Urent vann dreper flere enn krig og kon-
flikt, men dette er en kamp vi kan vinne! 
1 av 9 har ikke tilgang til rent vann. For 
bare 200 kroner kan du gi en person 
varig tilgang til rent vann. Sammen for-
andre – sammen for andre. 

For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge 
seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens 
Nødhjelps internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag 
den nest største innsamlingsaksjonen i Norge – etter 
TV-aksjonen. Fasteaksjonen arrangeres over hele landet 
søndag til tirsdag før palmesøndag, fra 7.–9. april.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

 GI ET LIV MED VANN

Fasteaksjonen 2019
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Solen går snart ned. Hawo (12) bærer hjem den siste 
kannen med vann denne dagen.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 



8 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019

Liten gutt, 
stort hjerte

Fasteaksjonen 2019
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Han kommer springende mot oss. I blå 
skjorte og med bøker under armen. 
Timen med undervisning på koransko-
len er akkurat over for i dag. Og før han 
og kompisene som vanlig danner to fot-
ballag og spiller så den tørre sanden 
hvirvler rundt de ivrige og høylytte gut-
tene, setter han seg ned sammen med 
oss. Historien vi får høre er dessverre alt 
annet enn unik:

Jama er eldst av en søskenflokk på fire 
jenter og to gutter. Fire års sammen-
hengende tørke tok livet av alle dyrene 
de eide – og det enkle, men gode noma-
delivet familien en gang hadde. En håp-
løs og livstruende situasjon som brakte 
dem hit til flyktningleiren Jilab 3 i byen 
Garowe. I den ene av tre leirer som til 
sammen huser mer enn 25 000 mennes-
ker, som alle får rent og trygt vann fra 
Kirkens Nødhjelp. Her bor alle åtte nå i 
et fillete, men likevel velstelt telt. 

NYE VENNER
– Vi hadde mistet nesten alle dyrene våre 
og visste ikke hva vi skulle gjøre. En dag 
sa far at vi måtte flytte – for ellers ville 

vi også dø. Jeg lurte på hvordan det ville 
bli, og om jeg ville få noen nye venner. Og 
det fikk jeg, sier Jama og smiler. Jeg er 
mest sammen med de andre guttene på 
koranskolen, og det morsomste er når 
vi spiller fotball. «Fotballen» de spiller 
med, er en slitt tennisball, uten at det ser 
ut til å legge noen som helst demper på 
verken innsats eller begeistring. 
Som eldstemann har åtteåringen imid-
lertid plikter langt utover fotballbanen. 
Hver eneste dag hjelper han til med å 
hente vann, lage mat, vaske klær og 
holde det ryddig og rent i og rundt teltet 
– som er satt sammen av ulike tepper og 
små tøybiter. 
– Ja-ja!, roper Jama og vinker ivrig til en 
av de mange kompisene sine. For å forsi-
kre om at han snart er med i leken igjen. 

MÅ HJELPE
De internt fordrevne er Somalias aller 
mest sårbare. I en befolkning som er 
godt vant med tørkeperioder, men ikke 
med at de varer flere år i strekk. Uten en 
storstilt nasjonal innsats, og ikke minst 
internasjonal nødhjelpsinnsats fra FN og 
organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, 

kunne bildet vært like mørkt som for syv 
år siden, da mer enn 250 000 mennesker 
bukket under. Og som så ofte ellers var 
det barna, de syke og gamle som ikke 
klarte seg.
    
I slike kriser er det slående å oppleve 
det store samholdet og støtten folk viser 
hverandre – mellom nye naboer, venner 
og innad i de mange storfamiliene i de 
mange leirene. Og alle må bidra. Store 
som små.   

VIL HJELPE ANDRE
– Jeg hjelper til mye, men det må jeg 
jo. Alle må hjelpe til, sier Jama og gnir 
svette av et ansikt som bærer preg av 
30+ grader, voldsom vind og rødlig sand 
som klistrer seg fast. At han er såpass 
pliktoppfyllende og hjelpsom hjemme, 
synes å stikke dypt hos selv hos en så-
pass liten gutt.
– Når jeg blir stor, har jeg lyst å bli hjel-
pearbeider fordi jeg vil gi folk mat og 
vann. Og baller til barna slik at de kan 
leke og ha det gøy. Her vi bor nå, får vi 
jo hjelp, og det er en sånn jobb jeg vil ha. 

– Jeg ønsker å bli hjelpearbeider fordi jeg vil gi folk mat og vann. Og baller 
til barna slik at de kan leke og ha det gøy, sier Jama Abbiwelli Adan (8).   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Da familien til Jama måtte flytte på grunn av tørken, var han litt redd for at han ikke 
skulle få nye venner i leiren. Nå har han fått mange gode kompiser, og det beste de 
vet er å spille fotball.  

Som eldstemann på åtte år, hjelper Jama til hver eneste dag med huslige oppgaver 
som oppvask, matlaging og vannhenting. – Jeg hjelper til mye, men det må jeg jo. 
Alle må hjelpe til. 



10 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019

Vi møter henne i en leir for klimaflyktnin-
ger i byen Garowe, nordøst i Somalia. På 
armen har hun datteren Idil på to år. Og 
rundt bena hennes løper en smilende og 
leende Halimo, storesøster på fire. I vel 
ett år har de bodd her. Etter at tørken 
satte inn for alvor, og alt raknet. 

SJOKKBESKJEDEN
– Vi hadde først ikke mat og så heller 
ikke noe vann å gi til geitene våre. Vi 
hadde knapt nok vann til oss selv. Da nær 
alle dyrene var døde, bestemte vi oss for 
å reise til et sted hvor vi hadde hørt at vi 
kunne få vann, sier Ikran og forteller at 
mannen etter en stund fikk jobb som sol-
dat. Den begrensede lønnen gjorde at de 
kunne leie et lite hus i utkanten av byen. 
Huset var svært enkelt, men hadde både 
vann og eget toalett. Takket være man-
nens lille inntekt klarte de seg ganske 
bra midt i tørken mange beskriver som 
verre enn den i 2011, da en kvart million 
mennesker døde.  
Så en dag kom sjokkbeskjeden. Ikrans 
mann og barnas far var drept i kamp. 

FRA DAG TIL DAG
– Jeg så ham siste gang i begynnelsen av 
fjoråret, sier Ikran og tørker fort vekk et 
par tårer fra det støvete kinnet. Den håp-
løse situasjonen til tross smiler hun til 
Halimo da hun blir sendt av gårde for å 

hente vann fra en av Kirkens Nødhjelps 
vannposter. Rent og trygt vann fra bore-
hull et par hundre meter ned i grunnen.  
 – Bortsett fra vann har vi ingenting. Vi 
lever fra dag til dag. Den siste uken har 
jeg hatt noen proteinkjeks å gi jentene, 
men nå er det snart slutt på de også, sier 
Ikran og tørker kjeksrester fra munnen 
til lille Idil. Halimo runder hjørnet med 
en breddfull vannkanne.

MÅ HJELPE MAMMA
– Ja, det er litt tungt, men jeg klarer det 
bra, sier hun og smiler. 
– Jeg er sulten. Jeg spiste bare noen 
kjeks i går kveld og ikke noe i dag tidlig. 
Jeg skulle gjerne gått på skole, men jeg 
må hjelpe mamma. Jeg skulle ønske jeg 
hadde en ball jeg kunne leke med, og en 
tegneblokk jeg kunne tegne i. Men det 
går bra, for vi leker masse likevel.   

LEVER I HÅPET
Med Idil knyttet tett til kroppen, feier den 
unge tobarnsmoren utenfor det svært så 
enkle huset, satt sammen av noen stok-
ker, spiler og forskjellige tøystykker i alle 
slags farger. En godt voksen dame kom-
mer mot de to og rekker Ikran en blå, 
liten plastpose. Det er litt mat. 
– Vi lever fra dag til dag. Vi aner ikke når 
vi vil dø. Jeg kan bare håpe at Gud vil 
passe på oss. 

– Vi hadde ikke mye, men med en stor flokk med geiter 
hadde vi det bra. Så kom tørken og gjorde om på livet 
vårt, sier Ikran, 19 år, tobarnsmor og enke. Etter å ha 
mistet alt setter hun sin lit til at Gud passer på den lille 
familien hennes.   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Håper på Gud
Fasteaksjonen 2019
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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  

Hvordan jobber de forskjellige partiene for å oppnå 
målene, og hvor mye vektlegges de i norsk politikk?     
TEKST OG FOTO: Mia Bratlie /Changemaker

Ønsker å ta bærekraft-
målene på alvor

I Granavolden-plattformen står det at 
«regjeringen anser FNs bærekraftmål 
som sentrale for å løse våre globale ut-
fordringer». På tross av dette mangler 
Norge en nasjonal handlingsplan for 
hvordan vi skal nå målene innen 2030.

Ungdomspolitikere er enige med 
Changemaker i at det er problematisk 
at Norge mangler en konkret handlings-
plan for å nå klimamålene. 

Det var på en debatt om FNs bære-
kraftmål som Changemaker arrangerte i 
Bergen i februar at ungdomspartiene tok 
til orde for å øke innsatsen for bærekraf-
tig utvikling. Nå er det på tide at moder-
partiene gjør det samme!

FNs bærekraftmål består av 17 am-
bisiøse mål for å utrydde fattig-
dom og sult, bekjempe ulikhet og 
stanse klimaendringene innen 2030. 
Ungdomspolitikere fra KrFU, Sosialistisk 
ungdom, Grønn ungdom, AUF og 

Unge Venstre deltok i debatten. Mia 
Bratlie, kommunikasjonsansvarlig i 
Changemaker Bergen Student, opplevde 
debatten som bra og lærerik.
– Veldig gøy at så mange ungdomspar-
tier var representert, men det hadde nok 
blitt enda mer debatt hvis det hadde vært 
representanter fra Unge Høyre eller FpU 
også. Det var bra å høre at politikerne 
har lyst å ta bærekraftmålene på alvor.

Representanten fra AUF kunne fortelle 
at Arbeiderpartiet i Bergen har laget et 
budsjett på bakgrunn av bærekraftmå-
lene. Det ble også snakk om klima, 
og Grønn Ungdom kom med kritikk av 
den nye regjeringsplattformen, som de 
mener ikke har prioritert klima i det hele 
tatt.

Det ble også nevnt at det bør utarbeides 
bedre tog på strekningen Oslo–Bergen, 
slik at antall flyavganger på denne strek-
ningen kan reduseres.
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– Vi mistet alt vi hadde, dyra våre døde, 
og livet ble veldig vanskelig der, forteller 
Farah Mohammed (13). 
Farahs familie er ikke de eneste som 
står på bar bakke i den forblåste ørke-
nen utenfor regionshovedstaden Garowe 
i Puntland i Somalia. Bare i denne leiren 
bor det 25 000 mennesker, og Farah for-
teller at alle er tvunget til å søke tilflukt 
i denne provisoriske flyktningleiren på 
grunn av tørke og konflikt. 

AVHENGIGE AV HJELP
Han tar oss med til den skrøpelige kon-
struksjonen som er familiehjemmet hans:
– Før bodde vi ti personer i huset til for-
eldrene mine, men så flyttet jeg ut og 
bygget mitt eget hus sammen med ka-
meratene mine.

Farah forteller at det kan ta et helt år å 
samle bølgeblikkplater og andre materia-
ler til et hjem som kan gi litt ly for sol, vind 
og støv. Det skrangler og blafrer i bølge-

blikk og presenninger overalt rundt oss.
– Livet her i leiren er veldig hardt. Folk 
får ikke jobb, og vi er helt avhengige av 
humanitær hjelp.

VIL BLI ELEKTROINGENIØR
– Folk her drar inn til byen om morgenen 
for å se etter jobb, men kommer tilbake 
om kvelden med tomme hender, skuffet 
og utslitt. Det er bekymringsfullt at så 
mange mennesker her sulter. Jeg håper 
situasjonen vil endre seg.
Det eneste som kan få Farah til å 
glemme alle problemer, er å spille fotball 
med kameratene i leiren. Men det harde 
livet på flukt har lært ham at drømmen 
om et liv som profesjonell fotballspiller 
på Chelsea er urealistisk. 
– Jeg vil bli elektroingeniør slik at jeg 
kan skaffe folk solenergi.

HJELPSOM SØNN
Farah forteller at som eldstemann har 
han et spesielt ansvar for å hjelpe forel-

drene. Når moren ikke er i form, tar han 
seg av småsøsknene, lager mat, vasker 
og henter vann. Og når han ikke trengs 
i leiren, drar Farah med kompisene til 
byen og leter etter strøjobber. De tar alt 
de kan finne: 
– Vi jobber på byggeplasser, i et stein-
brudd, eller så pusser vi bare sko på gata.

HELDIGE TROSS ALT
Det er ikke mye i Farahs historie eller 
omgivelser som gir grunn til håp, men 
det skal mer til enn et liv i tørke, konflikt 
og fattigdom for å slukke livsgnisten i 
denne unge mannen. Kirkens Nødhjelp 
sørger for rent vann i leiren. Og selv om 
hele familiens buskap er døde av sult og 
tørst, har familien overlevd.

– Vi er heldige, for vi har tross alt nok 
rent, trygt drikkevann. Som alle vet, er 
vann liv! Og selv om vi har mistet alt, har 
vi hverandre, og vi betyr alt for hverandre.

13 år gamle Farah og familien mistet alt i tørken. Men selv på flukt er han ikke tom-
hendt. Han har familie, venner, rent vann – og en plan.  
TEKST: Stefan Storm  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

På 
flukt 
fra tørke

Fasteaksjonen 2019
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Fotoreportasje 1
BJELLAND

Fasteaksjonen 2019

I leiren i Garowe, Puntland i Somalia har Hawo 
fått beskyttelse og rent vann. Familien mistet 
dyrene i tørken og var nødt til å dra inn til leiren. 
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 
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– Pappa hadde lovet meg en tur til 
Bagdad om jeg ble den beste eleven på 
skolen. Den dagen begynte jeg å blø. Jeg 
trodde jeg hadde skadet meg i underli-
vet. Fordi det ble en så traumatiserende 
opplevelse for meg, bestemte jeg meg 
for å fortelle det til mine døtre om jeg 
fikk det, sier Lubna Sulayman (50).

SKAMFØLELSE
Jentene og kvinnene vi møter i Alqosh, 
forteller alle om hvilken enorm følelse 
av skam og redsel det er å få sin første 
menstruasjon uten å ane noe på for-
hånd. Alqosh er et blandet område med 
både kristne og jesidier. Lubna Sulayman 
mener hennes kristne naboer er blitt 
flinke til å informere sine døtre og peker 
på «gamle dager» der lærerne ikke turte 
snakke om menstruasjon, men pekte 
på læreboka, som ingen var gamle nok 
til å forstå. Noen kilometer unna møter 
vi «gamle dager», i en jesidielandsby 
der unge jenter har opplevd den samme 
skrekken som Lubna gjorde.

– Første gang var det ingen der til å rådgi 
meg. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. 
Jeg var sjenert og tenkte at dersom ikke 
mamma hadde turt å fortelle meg det, 
så turte ikke jeg å spørre. Jeg rullet opp 
skjørtet slik at ingen skulle se blodet, 
men guttene i klassen lo av meg. Først 
andre gangen spurte jeg storesøsteren 
min hva jeg skulle gjøre, sier Mahwar 
(19). Vi møter henne og søsteren Sroor 
(15). Det ble lettere å håndtere situasjo-
nen for Sroor da det ble hennes tur. 

– Jeg turte å spørre mamma, og da fikk 
jeg svar, sier Sroor.   

VIKTIG ARBEID
Vi er med Kirkens Nødhjelps hygiene-
team på hjemmebesøk og kvinnegruppe-
besøk i jesidielandsbyene i Alqosh. Alma 
Samir og Ban Hameed har med seg en 
pakke bind til alle kvinnene (gode bind 
er priset like høyt i Irak som i Norge) og 
informasjonsbrosjyrer. De tar en bolk 
om hodelus og en om menstruasjon. Det 
er tydelig at kvinnene setter pris på å få 
svar på spørsmål de har lurt på lenge. 
Hygieneteamet bruker mye tid på hvor-
dan man skal ta vare på hygienen i men-
struasjonsperioden. Bytte bind ofte og 
dusje hver dag. 

På et hjemmebesøk i nabolandsbyen til 
Mahwar møter vi Karwan Faruq (20). Hun 
forteller den samme historien som vi har 
hørt flere ganger denne dagen. Hun fikk 
menstruasjon da hun var 13 – på skolen 
– og ante ikke hva hun skulle gjøre. Da 
hun kom hjem, spurte hun mora og fikk 
svar. Men ikke alle svarene var like gode, 
skulle det vise seg. 
– Før hadde vi en tradisjon med at vi ikke 
skulle dusje de første syv dagene etter 
menstruasjon. Nå vet vi at vi må dusje 
hver dag, sier Jouza Shaker (41).
– Venninnene mine sier at det ikke er bra 
å dusje mens man har menstruasjon, 
men nå vet jeg bedre. Vi har ikke fått in-
formasjon om dette før Kirkens Nødhjelp 
kom, og vi er glade for å få svar på det vi 
lurer på, legger Karwan til. 

Hva om du plutselig begynte å blø på en vanlig skole-
dag. Du tror du skal dø, men tør ikke spørre noen. Du 
har ingenting å stoppe blødningen med, og klassekam-
eratene dine peker og ler.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard BjellandKirkens Nødhjelp

Der menstruasjon er tabu– Jeg er ikke sint på mamma fordi hun 
ikke fortalte meg noe om menstru-
asjon, moren hennes hadde sikkert 
heller ikke sagt noe til henne. Men jeg 
skal fortelle mine barn om det, sier 
Mahwar, som ikke turte spørre noen 
før andre gang hun begynte å blø.
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Ungdommane som fyller opp tomta i ut-
kanten av byen Goma, ber på historier 
som vil følgje dei heile livet. Historier frå 
livet som barnesoldat, der du kanskje 
måtte stele, slost og drepe for å over-
leve. Eller historier om eit giftemål som 
skjedde tidleg i tenåra mot din eigen 
vilje, med påfølgande samleie og kanskje 
eit barn.

GRAVID OG KASTA UT HEIMANFRÅ
Alle ungdommane har til felles at dei har 
mange vonde minner dei må jobbe med, 
men også at dei er i ferd med å ta eit steg 
bort frå fortida og inn i ei ny framtid. For 
ved ETN-senteret lærer dei eit yrke, slik 
at dei kan få seg eit yrke.
– Eg likar å lære meir om matlaging, for 
eg kunne nesten ingenting om det frå før, 
fortel Alliance Bariwunirwa, som ser ut 
som ein heilt normal 16-åring, men som 
faktisk er gravid.

Faren til barnet forsvann då ho vart gra-
vid, og Alliance veit ikkje kor han vart av. 
Og faren hennar jaga ho heimanfrå då 
han forstod at ho var med barn. Ei heim-
laus Alliance søkte tilflukt hos systera 
som fekk ho inn på ETN-senteret, slik at 
ho kan få oppfølging og ei utdanning før 
barnet kjem.
– I framtida ønsker eg å tene pengar, slik 

at eg kan ta vare på meg sjølv og barnet 
mitt. Eg håper å kunne lever av å lage 
mat, seier Alliance, som også håper 
faren hennar vil opne opp heimen for ho 
igjen når han berre får tenkt seg om.

BYGGER FØDESTOVE OG TOALETT
Alliance er ei av over hundre ungdom-
mar som får hjelp ved ETN. Senteret såg 
dagens lys i 2002 då Kirkens Nødhjelp 
vart den første organisasjonen til å 
støtte initiativet. No har senteret vakse 
seg større og kan hjelpe fleire ungdom. I 
tillegg til yrkesfagleg utdanning får ung-
dommane også psykososial støtte til å 
snakke ut om det dei har opplevd.
– Me får mange søknader frå fjern og 
nær, og me tek inn dei ungdommane som 
elles ikkje har sjansar for å klare seg. Det 
kan vere gateborn, born med nedsette 
funksjonsevner, valdeleg ungdom eller 
ungdom som står heilt på eigne bein. Me 
sjekkar tilstanden deira ved starten og 
slutten av året dei har her, fortel pastor 
Matata Manase, som er grunnleggjar og 
dagleg leiar ved senteret.
Ungdommane på senteret lager mellom 
anna toalett og fødestove som vert til 
bruk av flyktningar i nærområdet. Ved å 
hjelpe seg sjølv hjelper altså ungdom-
mane også andre.

Ei skapdør vert pussa, ein bilmotor blir skrudd på, mid-
dagen koker, og hår vert greidd. På yrkesskulen ETN 
i Goma i Aust-Kongo startar unge liv på nytt etter ein 
brutal start.
TEKST: Vegard Tjørhom  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Staden der livet 
startar på nytt
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Faiso Hassan Janhad (8) henter vann i leiren Jilab i Ga-
rowe, Puntland i Somalia.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 



22 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019

Sjefen for de store kuttene
– Det nytter ikke å sitte hjemme og slå av lyset. 
Nå må vi jobbe for klimakutt på alle områder, 
ha en aktiv næringspolitikk og få med oss både 
stater, organisasjoner og enkeltmennesker, sier 
klimaminister Ola Elvestuen.
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Mona Lindseth

Elvestuen har vært minister i ett år nå, 
men det er fremdeles en fremoverlent og 
ivrig venstremann vi treffer like før han 
skal inn til Stortinget og svare for seg 
på tematikken pollinering og bier. Vi har 
ventet en stund på å få treffe ham. Først 
fordi han var i Indonesia for å se på regn-
skogprosjekter, så Russland for å snakke 
om Nikkelverk. Det er ikke en liten opp-
gave å være miljøvernminister, selv ikke 
i et lite land som Norge. Enkelt kan det 
heller ikke være å hele tiden innføre kje-
delige tiltak som bompenger, elavgifter 
og avgifter på alt fra plastposer til flyt-
urer, og onde tunger hevder at politikere 
er lite egnet til å løse verdens miljøpro-
blemer i og med at de bør holde seg po-
pulære frem til neste valg. 
– Det er en myte at politikere tenker i 

4-årsperioder. Man må ha et langsiktig 
perspektiv, men kunsten er å tenke langt 
samtidig som at man på kort sikt kan 
vise at man har levert. Jeg mener vi har 
levert mange endringer som er positive 
for folk, for eksempel ved å gjøre kollek-
tivtransporten bedre. Dessuten vil den 
store omkostningen for folk komme om 
vi IKKE når klimamålene, sier Elvestuen.

– Men skjønner du at folk tenker at det 
ikke betyr noe om de sorterer søpla si, 
så lenge problemet er så stort og mange 
forurenser så mye? 
– Det er et av de store spørsmålene: 
hvordan motivere folk slik at de forstår 
at deres handlinger er vesentlige for å 
nå målet, selv om problemene virker 
uoverkommelige. Men folk må ikke bare 

se på sitt eget personlige forbruk. Selv 
om det også er viktig, er det bare en del 
av innflytelsen man har i ulike roller, 
som i en organisasjon, som forelder, på 
en arbeidsplass eller i et valg. Det er 
summen av det man gjør som påvirker. 
Hovedansvaret ligger på politikerne og 
staten. Men kjernen i Parisavtalen er at 
vi ikke klarer å nå målene uten at mange 
engasjerer seg, og uten at handlingene 
kommer nedenfra, sier Elvestuen. 

VEPSENS VENN
Det kan høres ut som utskjelling fra et 
hissig nettroll, men det var godt ment da 
Elvestuen som miljøbyråd i Oslo fikk en 
parasittveps oppkalt etter seg. Som takk 
for finansiell og moralsk støtte oppkalte 
Maridalens Venner en uregistrert vepse-
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art som «elvestueni». Elvestuen sier at 
han ser på alle aspektene ved miljøvern 
som flere sider av samme sak. Biologisk 
mangfold, kampen mot marin forsøpling 
og bevaring av regnskogene er også vir-
kemidler for å nå klimamålene. 
– Det er de samme tingene man må 
gjøre på alle disse frontene. Det er blitt 
tydeligere nå med klimamålene. Vi må 
gjøre flere radikale endringer enn hva vi 
tidligere har sett for oss, for å beholde 
en verden som er gjenkjennelig, sier 
Elvestuen.
– Kirkens Nødhjelp har bestilt en rapport 
som konkluderer med at vi må kutte 53 
% av CO2-utslippene våre for å nå målet 
om 1,5 graders oppvarming, og ikke 40 % 
slik regjeringen har lagt opp til.
– Vi skal forsterke vårt mål for 2030. Vi 

ønsker å gjennomføre et forsterket mål 
med EU, og vi går inn for at EU skal heve 
målet til 55 % kutt. Norge vil da melde 
inn tilsvarende mål. Det som er klart er 
at vi må kutte mer på alle områder så 
fort som mulig, sier Elvestuen.   
– Hvor flink er du selv til å leve miljø-
vennlig?
– Jeg har jo et stort klimafottrykk siden 
jeg reiser så mye, men jeg reiser ikke 
mer enn jeg mener jeg må gjøre for å 
nå målene jeg har som klimaminister. 
Hjemme er jeg bevisst på å kjøpe økolo-
giske landbruksprodukter, unngå plast, 
sortere avfall og reise kollektivt om jeg 
kan. Det har jeg gjort hele livet, så det 
gjør jeg automatisk. 

FREMDELES OPTIMIST
Det var tunge tak da Ola Elvestuen på 
klimatoppmøtet i Polen før jul var med på 
å lede forhandlingene om en «regelbok» 
for Parisavtalen. Parisavtalen har nå 
fått et regelverk som forteller hvordan 
land skal legge fram klare utslippsmål, 
hvordan målene under Parisavtalen skal 
måles og rapporteres, og hva som skjer 
hvis partene ikke følger opp sine forplik-
telser. FNs klimapanels spesialrapport 
om 1,5 grader fikk også stor oppmerk-
somhet. De aller fleste land, inkl. Norge, 
ønsket rapporten velkommen. Her var 
motstanden fra USA, Saudi-Arabia, 
Kuwait og Russland stor. I tillegg mener 
mange utviklingsland at de fortjener mer 
spillerom enn andre, i og med at de i 
liten grad har vært med på klimagassut-
slippene.  Hvor optimistisk er han egent-
lig – når alt kommer til alt.  
– Jeg er optimistisk fordi vi nå har en 
klimarapport som viser alvoret i situa-
sjonen og som helt klart tegner et bilde 
av hvordan verden vil være med 1,5 
graders oppvarming, og hvor mye mer 
vi mister med to graders oppvarming. 
Dramatikken er kommet frem, samtidig 
som at rapporten viser at det fremde-

les er mulig å redde verden slik vi kjen-
ner den. Dessuten har vi nå helt klare 
tiltak for hva som skal til for å nå må-
lene. De negative effektene er så store, 
vi har egentlig ingen alternativer, sier 
Elvestuen.

– Man prater jo om en enorm migrasjon 
av klimaflyktninger dersom man ikke får 
kontroll med klimaendringene. Er det 
noe man snakker åpent opp i internasjo-
nale politiske fora?
– Vi ser jo allerede at kystbefolkningen 
for eksempel i Bangladesh flykter. Vi vet 
jo at klimaendringer skaper konflikter 
som igjen skaper klimaflyktninger. Det 
amerikanske forsvaret kobler ofte sik-
kerhet sammen med klima i sine analy-
ser. Med så store endringer som vi ser i 
dag, er det ikke mulig å gjøre et skarpt 
skille mellom miljø og sikkerhet, sier 
Elvestuen.
– Det er en stor bør du har lagt på skul-
drene dine.
– Det er dette som for over tyve år siden 
motiverte meg til å gå inn i politikken. 
Det er dette som har holdt meg gående 
i alle de årene. Det er ingen andre ste-
der jeg heller vil være enn i denne stolen, 
smiler Elvestuen og gjør seg klar for litt 
statsrådsgrilling i Stortinget.    

Ola Elvestuen
	Født 9. oktober 1967 på Vestre Toten
	Norsk politiker. Han er fra januar 2018 

Norges klima- og miljøminister. Han 
har vært nestleder i Venstre siden 
2008 og innvalgt på Stortinget fra Oslo 
siden 2013.

	 I 2014 fikk en nyoppdaget 
snyltevepsart navnet Aphelinus 
elvestueni til ære for Elvestuen.
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Den kristne fastetiden strekker seg over 
de nesten sju ukene mellom fastelavn og 
påske. Mens de gule posene med påske-
godt dukker opp i norske butikkhyller, 
faster mange kristne over hele verden i 
40 dager og bruker mer tid til bønn enn 
ellers. Dette gjør de til minne om Jesus, 
som gikk omkring i ødemarken i 40 
dager uten å spise, mens djevelen prøvde 
å friste ham på utspekulerte måter (Luk 
4). Mange kutter ut kjøtt helt eller delvis 
seks dager i uken. Søndagene er nem-
lig ikke fastedager. Andre velger å legge 
bort mobilen eller ha shoppestopp.

VERDENSMESTERE I FASTE
Men det er ikke bare kristne som faster. 
Mange av oss forbinder først og fremst 
faste med den muslimske fastemåne-
den ramadan. Mange muslimer unngår 
helt å spise og drikke fra soloppgang til 
solnedgang. Siden den muslimske ka-
lenderen følger månefasene, beveger 
ramadan seg omtrent ti dager bakover i 
vår kalender for hvert år. 
Ramadan er også en tid der man skal 

øve seg litt ekstra på å være et bra men-
neske, og i forbindelse med id-feiringen 
i slutten av måneden gir man mat og 
gaver til familie, venner og fremmede 
som trenger en hjelpende hånd.

FASTEN JEG HAR VALGT
Vi kan også lese om fasten i det gamle 
testamentet, den delen av Bibelen som 
handler om tiden før Jesus ble født. 
Jødene fastet for å gjøre bot for syndene 
sine og få Guds tilgivelse. Men Gud sa til 
profeten Jesaja at han ikke ville at folk 
skulle plage seg selv i fastetiden:
«Nei, dette er fasten jeg har valgt: løse 
urettferdige lenker, sprenge båndene i 
åket, sette undertrykte fri og bryte hvert 
åk i stykker, å dele ditt brød med sultne 
og la hjelpeløse og hjemløse komme i 
hus. Du skal se til den nakne og kle ham, 
du skal ikke snu ryggen til dine egne.» 
(Jes 58,6)

GRØNN FASTE
I rike land spiser de fleste av oss mer 
kjøtt enn vi trenger. For hver kilo kjøtt vi 

spiser, går det med sju kilo soya og mer 
enn 15 000 liter vann! Til sammenlikning 
trengs det mindre enn 350 liter vann for 
å produsere en kilo grønnsaker.
Stadig flere setter av en eller flere dager 
i uken til å spise næringsrik og velsma-
kende vegetarmat. De som spiser mye 
vegetarmat, velger ofte retter basert på 
proteinrike belgfrukter som linser, bøn-
ner eller kikerter som smaksettes med 
grønnsaker og kryddere. Det finnes også 
stadig flere soyabaserte alternativer til 
kjøtt – selv i norske dagligvarebutikker.

FASTEFORSETT
Nyttårsforsett kan fort vise seg å bli litt 
for ambisiøse. De knapt sju ukene i fas-
ten kan være en fin mulighet til å kutte 
ut noe man egentlig vil slutte med – eller 
bare ta en pause. Noen gjør fasten en-
klere og mer sosial ved å sette seg et 
fasteforsett sammen med venner eller 
familie. Enten man kutter ut tobakk, al-
kohol, godteri, shopping eller sosiale 
medier i fasten, er det bra for helsen, 
miljøet eller lommeboken. 

Hva er faste?
Har du noen ganger feiret fastelavn, karneval eller Mardi Gras? Da har du feiret inn-
gangen til den kristne fastetiden, selv om du kanskje ikke har vært klar over det.    
TEKST: Stefan Storm  FOTO: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen 2019



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019 25 

Fastelysene be-
står av syv lys i 
regnbuens far-
ger der tanken er 
at en skal tenne 
et lys hver søn-
dag i fastetiden 
frem mot påske. 
Symbolikken i 
regnbuen er hen-
tet fra fortellin-
gen om Noahs 
ark der Gud viser 
oss at en ny start 
alltid er mulig, og 
at dødskreftene 
aldri skal vinne 
over livet. Dette 
er jo også dia-
koniens kjerne, 
og det er derfor 
Kirkens Nødhjelp 
bruker nettopp regnbuen som ramme 
for denne nye trospraksisen i fasteti-
den. Duen fra Noahs ark finner vi også i 
Kirkens Nødhjelps logo. 
– Som trebarnsmor er jeg alltid på ut-
kikk etter ressurser og materiell som 
kan gjøre det enkelt å gjennomføre god 
trospraksis her hjemme. Jeg er jo selv 
vokst opp med kristne sanger, søn-
dagsskole, tenne adventslys, synge for 
maten og be fadervår på sengekanten, 
for å nevne noe. Kirkens Nødhjelp har 
utviklet en ny trospraksis til fastetiden 
som jeg har fått sansen for. Jeg synes 

regnbuen som løfte 
fra Gud er så fint. 
Han har lovet at han 
aldri skal sende en 
storflom over jorden 
igjen. Jesus kom 
isteden, sier Silje 
Sjøtveit, diakon i 
Tinn menighet.

REGNBUEN ER ET 
HÅPSTEGN
Tanken bak fastely-
sene er omtrent det 
samme som tanken 
bak adventslysene. 
Ventetiden kan bru-
kes til refleksjon 
rundt urettferdighet, 
håp og måtehold. 
– Barna liker sym-
bolikk, tradisjon og 

konkrete oppgaver. Ett barn kan tenne 
lyset, et annet barn kan lese opp bøn-
nen, sier Sjøtveit. Hun bruker både 
Sindre Skeies regnbuebønn, Kirkens 
Nødhjelps fastehistorier og regnbuely-
sene.
– Jeg har rett og slett bare dratt ut og 
kjøpt syv ulike lys i forskjellige størrel-
ser og i regnbuens farger og satt dem 
sammen til min helt personlige lys-
pakke. Veldig moro, sier Sjøtveit.   
Salmen og historiene finner du på 
https://www.fasteaksjonen.no/regn-
buebonnen/

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

TEKST: Trygve Skaug

Hyggelig
fastetradisjon

Visste du at det finnes både fastelys og en salme som 
følger de syv ukene før påske? Lysene har regnbuens 
farger, og det er ikke tilfeldig.    
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Elisabeth Haig Jacobsen

1.mos 9:13
Jeg setter buen min i skyene,

den skal være et tegn på pakten
mellom meg og jorden.

Med inntoget av sosiale medier som 
Facebook, Instagram, Twitter og 
Snapchat kan man lett få følelsen av å 
gå glipp av noe viktig om man ikke hele 
tiden følger med. Dette fenomenet er 
kjent under forkortelsen FOMO – Fear 
of Missing Out. Fastetiden kan være en 
mulighet til å oppleve gleden ved å gå 
glipp av noe. Kall det gjerne JOMO – Joy 
of Missing Out. Å la mobilen ligge i et 
annet rom når man legger seg, kan for-
bedre søvnkvaliteten. Et hyggelig måltid 
med familier og venner uten mobil eller 
nettbrett smaker minst like godt og er 
minst like sosialt, selv om det ikke fin-
nes bildebevis.

AKSJONSFASTE
Siden 1967 har Kirkens Nødhjelp arran-
gert Fasteaksjonen før påske, og i dag 
er den Norges nest største dør-til-dør-
aksjon etter TV-aksjonen. Bak aksjo-
nen 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. Men 
ikke nok med det. Hvert år mobiliserer 
Fasteaksjonen mange tusen nordmenn 
i en beslutningspåvirkende kampanje 
som skal endre årsakene til urettferdig-
het, nød og krig.
Kirkens Nødhjelps arbeid er foran-
kret i troen på at alle mennesker er 
skapt i Guds bilde og har den samme 
verdien og de samme rettighetene. Vi 
har sammen fått ansvar for å forvalte 
skaperverket. Å gi sin underskrift, tid 
eller penger til kampen for en bedre 
verden kan være den beste måten å 
faste på.
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I Kviteseid finnes redaksjonslokalene 
til en liten avis som kommer ut et par 
ganger i uken i et opplag på rundt 5000. 
Her er det lokalt fokus på hver eneste 
side. Her har et tett samarbeid mel-
lom prostdiakonen og redaktøren gitt 
Fasteaksjonen et spesielt fokus i mer 
enn 30 år. 
– Min forløper gikk til den daværende 
redaktøren og sa at diakonien måtte ut. 
Det fikk de til, og vi har ført tradisjonen 
videre, sier prostdiakon Eilev Erikstein. 
– Vi skjønte jo at dette var godt lokalstoff. 
Det samme er Fasteaksjonen, som viser 
at vi er en avis som også bryr oss om det 
som skjer utenfor – samtidig som at det 
er lokalt forankret, sier redaktør Øystein 
Øygaarden. 

EGEN SPALTE
Prostdiakon Erikstein har en egen spalte 

hver uke der han løfter opp enkeltperso-
ner, og prøver å vise en diakoni som prø-
ver å utfordre til å bety noe for andre. De 
små enkétene er godt likt. 
– Diakonien står støtt i bladet vårt. Den 
favner bredere og har mer hverdagslige 
temaer enn hva en preken ville ha hatt, 
sier Øygaarden. 

Fredag før Fasteaksjonen kommer 
Eilev innom avisa med stoff om årets 
Fasteaksjon. Han får tre sider til rådighet 
– sider han bruker så godt han kan. 
– Det er mange gode aksjoner å støtte, 
og vi er i utgangspunktet restriktive, men 
med Fasteaksjonen har vi funnet en god 
måte å gjøre det på. Vi hadde ikke brukt 
tre sider om ikke dette hadde vært inter-
essant for Vest-Telemark. 
– Fasteaksjonen er der konfirmantene 
lærer om diakoni. Da lærer de at det jo 

ikke er tanken som teller. Når folk har 
det vondt, teller tanken ingenting. Vi er 
blitt så redde for gjerningskristendom-
men, men det er jo litt fint med dem som 
er drevet av litt nevrotisk godhet, sier 
Eilev. 
– Har du noen tips til andre som gjerne vil 
ha inn Fasteaksjonsstoff i sin lokalavis?
– Jo mer ferdig man lager stoffet, jo 
bedre. Ikke send tusen ting. Gjør det 
mest mulig enkelt både når det gjelder 
tekst og bilde, slik at det blir mindre ar-
beid for redaksjonen. Kort og presist 
og ikke for langt er bra; husk at vi har 
en travel hverdag. Og så er jo person-
lig kontakt kjempeviktig. Eilev er her 
rett som det er for å slå av en prat, sier 
Øygaarden. 

Lokalaviser viktige for fasteaksjonen
Lokalaviser landet over 
er flinke til å skrive om 
Fasteaksjonen. Lokale 
konfirmanter løftes frem, 
og leserne varsles om 
at nå skal man banke på 
dører. I Vest-Telemark blad 
går man enda lenger for 
en god sak.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen 2019

Redaktør Øystein Øygaarden (til venstre) og Eilev Eriksen 
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Menigheten i Kongsberg har vært flink til 
å få saker rundt Fasteaksjonen inn i lo-
kalavisa. Det hjelper, for da vet folk hvor-
for konfirmanter banker på dører og ber 
om penger. Frogh har til og med erfaring 
som tilsier at det hjelper 
på resultatet. Publisitet 
gir rett og slett penger i 
bøssa!
– Vi er jo travelt opptatt, 
vi også, men vi har brukt 
pressemeldinger og ar-
tikler som ligger på faste-
aksjonen.no, tilpasset det 
til lokale forhold og brukt 
bilder av egne konfirman-
ter. Dette stoffet som al-
lerede ligger klart, har 
vært gull verdt for oss. Vi har også vært 
flinke til å melde inn etterpå hvor mye 
som faktisk ble samlet inn, sa Frogh på 
årets inspirasjonssamling. 

– Og har ikke avisen tid til å sende noen 
på et arrangement vi har i forkant, så 

skriver vi noe selv og sender inn et bilde. 
Ofte tar de saken inn i avisen, la hun til. 

VELG UT EN PRESSEANSVARLIG
For å koordinere både arbeidet og maset 

mener Frogh at me-
nighetene bør ha en 
person som er dedi-
kert til dette arbeidet. 
Det beste er om per-
sonen har kontakter 
i lokalavisen, eller 
opparbeider det etter 
hvert. Det er alltid 
lettere å snakke med 
noen man har møtt 
ansikt til ansikt. Men 
det aller beste rådet 

Frogh har, er å ikke gi opp. 

– Det er jo ikke slik at alt kommer inn all-
tid. Men det er bare å gjøre et forsøk til. 
Og så ett til. Og husk: Alt er bedre enn in-
genting. En notis er ikke et nederlag!

Prøv og prøv igjen
Inger Johanne Frogh har bare to tips for å få faste-
aksjonsstoff inn i lokalavisen. Prøv og prøv igjen!   
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning

– Det er jo ikke slik 
at alt kommer inn 
alltid. Men det er 

bare å gjøre et for-
søk til. Og så ett til. 
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Vi er på inspirasjonssamling sammen 
med 130 ansatte i Kirkens Nødhjelp og fri-
villige i norske menigheter. Tilsynsprest i 
Metodistkirken, Knut Refsdal, har funnet 
frem til bibeltekster til ettertanke. Hosea 
4.3: «Derfor skal landet sørge, og alle 
som bor der, skal tæres bort, både mar-
kens dyr og himmelens fugler, ja, også 
havets fisker skal utryddes.»
– Budskapet i bibelen er fra første mose-
bok at hele skaperverket er uløselig knyt-
tet sammen. Fordi Gud har skapt det, er 
det godt – også før mennesket ble skapt. 
Vi ble skapt sist – naturen har en selv-
stendig relasjon til Gud. Skaperverkets 
dypeste hensikt er noe mye mer enn 
å være et verktøy for mennesket, sa 
Refsdal.

TILBAKE TIL HELHETEN 
Årets politiske budskap i Fasteaksjonen 
er at vi må kutte mye mer av våre ut-
slipp om vi skal klare å nå klimamålene. 
Refsdal mener det er det dualistiske 
menneskesynet som er årsaken til at 
også kristne må minnes om at naturen 
også teologisk har en selvstendig verdi.
– Tradisjonelt er det sjelen som har stått 
i et forhold til Gud, og at mennesket står 
over skaperverket. Dermed handler det 
mest om sjelen, og om at både vår egen 
kropp og skaperverket ellers har en se-
kundær verdi. Nettopp derfor er det så 
viktig at vi søker tilbake til bibelens hel-
hetlige syn, sa Refsdal.

FORVALTERANSVAR
Refsdal mener at vi er vevd sammen i en 
dyp relasjon med alt annet liv, og at vi har 
et forvalteransvar etter skaperens inten-
sjoner og verdier. 
– Råderett innebærer omsorg. Bibelens 
syndsbegrep må utvides til å inkludere 
vårt forhold til skaperverket, både når det 
gjelder ødeleggelse og fremmedgjøring. 
Mennesket er blitt skaperverkets fiende. 
Da går det an å snakke om synd. Snakker 
vi ikke om dette, så reduserer vi den 
kristne tro til et forhold mellom individet 
og Gud, sa Refsdal på årets inspirasjons-
samling. 

Vi har sviktet
– Det er steder i bibelen som gir meg frysninger 
når jeg sammenlikner med dagens situasjon. 
Skaperverket snakker til oss gjennom flom og 
tørke. Vi har sviktet vårt forvalteransvar.  
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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ANDAKT:
Sildrende håp
I begynnelsen var en frodig hage. Vårt samliv med naturen står innskrevet 
i skaperverket: Vi puster inn det trærne puster ut – og motsatt! Er det ikke 
fantastisk? 
Samspillet med naturen farger det bibelske bildet av et godt liv: Mennesker 
som er rotfestet i Gud, skal være «som trær ved rennende vann» og bære 
frukt i rett tid (Salme 1,3), mens ørkenen, der det mangler vann og vekst, er 
et bibelsk grunnmotiv for det som truer livet.
Hvordan klinger dette i vår tid? Er vi ferd med å legge jorda øde? 
Klimakrisa begynner for alvor å bli akutt. Vi vet nå mer enn nok om at vårt 
samla fotavtrykk tynger jorda til bristepunktet. Vår manglende vilje til end-
ring, vårt manglende oppgjør med belastningene vi påfører skaperverket, 
er et av de tydeligste uttrykk for synd i vår tid. Det er tid for omvendelse.
Men fortsatt jobber Skaperen i kulissene: Skaper stadig nytt liv. Lar bekker 
sildre og planter spire fram i ødemarka (Salme 104). Denne forandringsbe-
vegelsen, på livets side, er vi invitert til å bli med i. Særlig nå i fasten, som 
vi kalles til å bli med på «å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, 
sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne 
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus» (Jesaja 58,6–7).
Klima og rettferdighet henger sammen. De som har minst ressurser fra 
før, rammes hardest av klimaendringene samtidig som de har bidratt minst 
til dem. Folk verden rundt strever med å klare seg nå som tørken blir verre, 
flommene voldsommere og skogbrannene villere.
Utfordringene er overveldende – men vi er sammen i dette. Den økologiske 
krisa kan vi bare løse sammen. Verdens regjeringsledere har et stort an-
svar, ja, men vi andre kan ikke vente på dem. Nå trengs alles innsats og 
delekultur som aldri før. Hvor kan du bli med på å bygge håpsfellesskap og 
handlingsfellesskap der du bor?
En menighet kan være et slikt håpsfellesskap. «Alle de troende holdt 
sammen og hadde alt felles», heter det i Apg. 2,42 – og vi har også det glo-
bale ansvaret felles. Heldigvis! Vi kan gå sammen og skape håpsfellesskap 
i nabolaget, lokalsamfunnet, byen eller bygda vår. 
Delekultur, helt konkret, er også en del av løsninga: Kan vi avlære nok av 
individualismen til å ha mer felles og dele på utstyr, verktøy og biler? Kan 
vi bo litt tettere sammen og dele på rom til gjester og fest? Kan vi sam-
les om kortreiste gleder? Det er en stor jobb å rigge om til et klimavennlig 
samfunn, men grunntanken er kjent fra søndagsskolen: «Vi skal dele, du og 
jeg!»
Og kanskje kommer vi samtidig nærmere Guds gode vilje for menneskene: 
nærmere hverandre og resten av skaperverket. Kanskje kan de nødvendige 
forenklingene gjøre at færre ting kommer i veien, bokstavelig talt, for å se 
hverandre og hva som virkelig betyr noe.
Klimakrisa kaller, og jobben er stor. Men vi går den sammen i møte, 
sammen med Livets Gud. Langs den veien sildrer håpet fortsatt, og det gir 
seg ikke.

Hildegunn MT Schuff
Høgskolelektor/

stipendiat, psykologi og interkulturelle studier

Olavsfest 2019
28. juli – 3. august er 
Kirkens Nødhjelp klare for 
å delta på Olavsfest 2019 i 
Trondheim! Kommer du?  

Kirkens Nødhjelps fokus på 
Olavsfest i år vil bli på klima. 
Kanskje vil du delta på semi-
nar med oss eller være med å 
gå en klimapilegrimsvandring 
sammen med mange andre? Vi 
anbefaler å holde av datoene 
for uken allerede nå og følge 
med i programmet for Olavsfest 
for nærmere informasjon. Det 
kommer til å bli en fantastisk 
uke med mye spennende pro-
gram. Vi gleder oss og håper vi 
sees!



30 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019

Ved brønnen i Jilab-leiren i Garowe, Puntland i Somalia 
har Kirkens Nødhjelp sørget for rent vann  
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

Fasteaksjonen 2019
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Hvem?
	Feltkoordinator Ahmednaji 
Bashir Mohamed er Kirkens 
Nødhjelps ansikt utad i 
flyktningleirene i Puntland, 
Somalia.

4 tett på

	Hva leste du sist? 
«The Power of Focus» av Jack 
Canfield og Mark Victor. Jeg 
har lært masse av denne bo-
ken om å være mer skjerpet, 
disiplinert, dedikert, holde 
fokus – og mer fininnstilt på 
optimismen jeg har i meg. 

	En film som har gjort  
inntrykk? 
Filmen «Sky Kids». Jeg har 
alltid drømt om å bli pilot, og 
bærer drømmen med meg 
videre. 

	Hva gjør du for å slappe av?
Jeg har alltid funnet fred ved 
å lese Koranen. Den hellige 
skriften har en intenst bero-
ligende effekt på meg. 

	Hvilke nettsteder sjekker 
du jevnlig?
UNOCHA (FNs Sentrale 
humanitære samordningsen-
het) følger jeg alltid med på 
for å holde meg orientert om 
situasjonen i regionen, men 
også globalt. 

Aktuell?
	Somalia og Kirkens Nødhjelps arbeid 
for å gi vann til klimafordrevne er et 
sentralt tema for Fasteaksjonen 2019.
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– Det å gi mennesker håp og verdighet 
ved å hjelpe dem til å bygge sine liv på 
ny, lytte til deres historier om frykt, håp 
og motstandsdyktighet. Det er hva jeg 
setter aller høyest, og som gir meg så 
uendelig mye i denne jobben.

KATASTROFEN
Feltkoordinator Ahmednaji Bashir, eller 
bare «Naji». Vi møtte ham for første 
gang i Garowe, regionshovedstaden 
i Puntland, i 2011. Året da den verste 
tørkekatastrofen på flere tiår tok livet 
av 260 000 somaliere. En brutal ilddåp 
for en 19-åring som hadde et brennende 
ønske og en ambisjon om å hjelpe andre. 
I dag, åtte år senere, er han en erfaren 
og dedikert bistandsarbeider. Men med 
den samme ungdommelige gløden og 
det lett gjenkjennelige glimtet i øyet. I en 
tørkekrise som for bare to år siden så ut 
til å kunne bli en ny fullskala katastrofe. 
Med en storstilt nødhjelpsinnsats fra 
myndighetene, FN og organisasjoner 
som Kirkens Nødhjelp har man så langt 
klart å unngå de voldsomme dødstallene. 
Men situasjonen er fortsatt svær 
sårbar, og i år vil mer enn fire millioner 
mennesker være helt avhengige av hjelp.

VÅRT FELLES ANSVAR
– Det bor mer enn 25 000 mennesker i 
leirene her. Fordrevet fra hjemmene sine 
på grunn av tørke, men også konflikt, 
sier Naji. Han viser til mer en halvannen 
million internt fordrevne somaliere 

på bare drøye to år. Som en følge av 
tørke, konflikt og i enkelte områder 
også flom. Og han er glassklar på at 
klimaendringene er en årsaksfaktor.
– Klimaendringene er reelle og i aller 
høyeste grad menneskeskapte. Det er 
vanskelig å reversere skadene, men det 
er vårt ansvar å forlate verden som et 
bedre sted enn da vi kom hit. Om vi ikke 
tar dette ansvaret på alvor og reagerer 
raskt, reduserer vi oss selv til selvgode 
vesener uten omtanke for kommende 
generasjoner. 

Født og oppvokst i Wajir, nordøst i Kenya. 
Utdannet innen økonomi og fotografi, 
tar han nå en master i sikkerhet- og 
beredskapsledelse ved siden av en svært 
så hektisk jobb ved Kirkens Nødhjelps 
kontor i Garowe. Midt i den travle 
arbeids- og studiehverdagen flyr han 
stadig høyt på sin store drøm.

HØYTFLYVENDE DRØMMER
– Min barndomsdrøm var å bli pilot. 
Men som ett av 17 barn i en storfamilie 
hadde ikke foreldrene mine mulighet til å 
dekke kostnadene til en flyverutdanning. 
Jeg gir likevel ikke opp drømmen og 
håper stadig at den en gang kan bli til 
virkelighet.
Den harde virkeligheten møter han hver 
eneste dag på jobb. Og selv om han 
elsker jobben sin, legger han ikke skjul 
på at det av og til kan være tøft. 
– Det å møte så mange mennesker som 

har nådd den absolutte bunnen i sine 
liv. Som mangler tak over hodet, mat 
og vann. Mennesker som har mistet alt. 
Vissheten om at vi umulig kan hjelpe 
dem alle, er noen ganger tung å bære, 
sier Naji. Og legger til at gleden ved å 
kunne være til nytte for andre overgår 
alle møtene med desperasjon og 
fortvilelse.
– Jeg er så takknemlig for at mine 
foreldre lærte meg prinsippene om 
medmenneskelighet, ærlighet og godhet 
mot andre. Jeg hadde på ingen måte alt 
jeg ønsket meg da jeg vokste opp, men 
jeg hadde foreldre som ga meg håp, og 
som inspirerte meg til å smil og latter, 
selv i litt vanskelige situasjoner, sier Naji 
og – nettopp – smiler. I en søskenflokk på 
størrelse med halvannet fotballag er han 
svært knyttet til sine nærmeste. 
– Familien min betyr alt for meg. 

LEVENDE HÅP
Hjertet til den dedikerte 
feltkoordinatoren favner likevel langt 
utover egen familie.
– Vi som mennesker er helt nødt til 
å endre verden – ved å reversere 
klimaendringene og ta global fattigdom og 
lidelse på alvor. De to tingene henger nøye 
sammen, vi kan ikke vinne det ene uten 
det andre. Og midt i dette bærer jeg på et 
inderlig håp – om en dag å få oppleve et 
stabilt, velutviklet og fredlig Somalia. 

Etter fire år med tørke kom det regn i flere områder i Somalia i fjor. Fortsatt 
vil mer enn fire millioner mennesker være avhengig av nødhjelp i 2019. Møt 
vårt ansikt utad i flyktningleirene i Puntland, Ahmednaji Bashir Mohamed.   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs   FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

En mann for andre
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Fotoreportasje 2
BJELLAND

Noen gutter drikker seg utørste fra Kirkens Nødhjelps tankbil med vann i 
landsbyen Baarweyn i Puntland utenfor Garowe, Somalia. Guttene må gå 
seks kilometer gjennom ørkenen med noen liter vann for å komme hjem.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 
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Vi er 7,7 milliarder  
mennesker på jorda. 
Mye er ulikt fra samfunn 
til samfunn, og mye skiller 
oss fra hverandre; grens-
er, lover, regler, religion, 
matretter, klesstil, osv. 

Men vi deler også. Selv 
om klimaendringer 
ikke rammer oss likt, 
deler alle mennesker 
jordens klima. 

Vi deler også tilgang til 
vannet på jorda. 75 % 
av jorda er vann. 

2,5 % av vannet er ferskvann vi kan 
drikke. Klima og vann hører sammen.  

Klimafordrevne er folk som har blitt 
tvunget til å flytte som følge av klima- 
endringene.

1 av 3 
mangler tilgang 

på toalett

80 % 
av all sykdom i ut-

viklingsland kommer 
av vannbårne 
sykdommer

70 %
av menneske-

kroppen er vann

Fasteaksjonen 2019

KLIMAFORDREVNE
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Et toalett bruker 

8 LITER 
rent vann 

på å trekke ned

1 av 9 
mangler tilgang

på rent vann

De siste 10 årene har 

245 MILLIONER 
måttet flytte fra hjemmene sine 

som følge av klimaendringer

18,8 MILLIONER
I 2017 ble 18,8 millioner mennesker  

klimafordrevne som følge av flom, tørke, 
jorderosjon, tyfon, orkan, skogbrann e.l.

Hvis en brusflaske koster 
25 kroner, trenger du 8 

for å gi et menneske varig 
tilgang til rent vann

200,-

Prisen av ett par nye jog-
gesko til 1000 kroner er 
nok til å gi 5 familer på 
flukt nødhjelpspakker

1000,-400,-

4 mnd.
For prisen av hva det 

koster å bruke Spotify i 
fire måneder (99,-), kan 
du plante 100 trær mot 

avskogning
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Handling nå!

Klimaflyktning Halimo (4 år) i So-
malia sleper vann hjem til familien
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 

Fasteaksjonen 2019
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Ubah kom fra Somalia i 1990 og har 
bodd i Norge siden da. Nå jobber hun 
med integrering i IMDi og er aktiv i 
Somali Forum. Under tørkekatastrofen 
i Somalia for tre år siden var hun initia-
tivtaker for en innsamlingsaksjon i det 
somaliske miljøet. I løpet av seks timer 
sendte de over én million kroner til den 
statlige tørkekomiteen i Somalia. Senere 
har det vært innsamlingsaksjoner når 
behovet har vært der. 
– Vi planlegger det ikke, men setter i 
gang når vi ser behovet er stort. Da sam-
arbeider vi med de ulike moskeene. Det 
er stor givervilje i det somaliske miljøet, 
og det hender ofte at imamene ber folk gi 
penger under fredagsbønnen, sier Aden.

MENNESKER BETYR LITE
Somalia er et ungt land som mangler 
det meste, inkludert fungerende institu-
sjoner. Ubah mener noe av problemet er 
at politikerne i landet har lav akademisk 
kunnskap og lite politisk erfaring, som 
gjør at folk har ikke tillit til dem.
– De kan til og med være analfabeter. Det 
er et urettferdig styringssystem basert 
på en urettferdig konflikt. Menneskeliv 
betyr lite. Problemet ligger i klansys-
temet. Selv om vi ser like ut og snakker 
likt, så er nesten alle konflikter bunnet i 
klansystemet. Den nåværende regjerin-
gen har begynt å snakke om forsoning, 
men skal man lykkes må man gå ned på 
grasrotnivå og starte der. Det viktigste 
nå er å gi bistand til å bygge opp utdan-
ningsinstitusjonene. I 30 år har vi vært 

avhengig av humanitær bistand. Det kan 
vi ikke være lenger. Nå må bistandspen-
ger øremerkes utdanning, og bistand-
sland må presse regjeringen i Somalia 
slik at de prioriterer utdanning. Jeg vil 
at somaliske ungdommer skal bli like 
engasjert i klimaurettferdighet som det 
europeiske ungdommer er, sier Ubah.

LAV KLIMABEVISSTHET
Det lave utdanningsnivået gjør at folk 
flest ikke snakker om hvor urettferdig 
det er at nomader blir internt fordrevne 
fordi tørke tar over beiteområdene 
deres. Men noen er aktive på Twitter, 

sier Aden og viser til at det ble heftig de-
battert da Afrikas lengste strand var full 
av plastsøppel. Da ble det mye snakk om 
å forby plastsøppel. At nedhogging av 
trær til matlaging og oppvarming fører til 
at tørkeproblemet blir større, er vanske-
lig for folk å forstå. Dessuten er tilliten til 
myndighetene lav. Folk stoler mer på de 
religiøse lederne eller på klanlederne, 
sier Ubah. 
– Man blir formet av miljøet man er i. For 
et par år siden dro jeg tilbake til Somalia 
for å delta på en konferanse. Da hadde 
jeg ikke vært i Somalia siden 1990. Det 
ble ikke noe av konferansen, fordi det var 
konflikt mellom politikere og de som ar-
rangerte konferansen. Det rare var at jeg 
ble dratt inn i konflikten med en gang. 
Jeg som har jobbet med konfliktløsning 
i snart 20 år! Jeg ble med en gang påvir-
ket av det høye konfliktnivået og tok side 
i saken. Da fikk jeg en skikkelig aha-opp-
levelse. Siden lederne i Somalia er en del 
av klankonfliktene, ser de ikke det store 
bildet, og glemmer de viktige temaene 
som utdanning, klimaødeleggelser og 
menneskeverd. Det må det internasjo-
nale samfunnet hjelpe dem med, sier 
Ubah.
– Hvor viktig er innsamlingsaksjoner og 
humanitær hjelp i Somalia nå?
– Det er viktig å samle inn til de områ-
dene som har det hardeste trykket, og 
det er ikke i byene, men i distriktene, der 
nomadene må bo i flyktningleirer der det 
er dårlig tilgang på alt, også vann. Det er 
de som trenger mest hjelp nå, sier Ubah.     

– Det er riktig at fattige betaler den høyeste prisen for klimae-
ndringene, men nå må det handles før det er for sent. Vi har 
ikke tid til å anklage noen eller være offer, sier Ubah Aden.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp
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Midt mellom tre landsbyer boret og fant Kirkens Nødhjelp 
vann på 80 meter i Majok Moradhueng i Sør-Sudan i november 
i fjor. Dermed trenger ikke Akol Gong Atem (12) og de 1500 
andre landsbybeboerne lenger å måtte flytte på seg under hver 
tørkeperiode. Tiden med altfor lite og forurenset vann er historie. 
Den dyrkede marken står grønn, og de livsviktige dyrene drikker 
seg også utørste hver eneste dag i den stekende varmen.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp 



42 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2019

– Mange har vist interesse for boka. 
Norges første bistandsminister i sin tid, 
Reidun Brusletten, berømmer at jeg har 
fått delt erfaringene nå, noe hun oppfor-
dret meg til i sin tid da jeg sluttet som 
generalsekretær, sier Erichsen
– Hvorfor ble det bok nå?
– Jeg ønsket å formidle en leders erfa-
ringer sett fra innsiden. En del saker må 
en leder streve med alene, og jeg for-
teller om dette. Det var til tider bratte 
læringskurver for en sjømannsprest. 
Og jeg ønsket å få belyst perioden da 
Kirkens Nødhjelp gikk fra å drive med 
ren nødhjelp til å bli en bistands- og 
utviklingsorganisasjon som gradvis job-
bet sammen med og gjennom lokale 
partnere i sør, noe som ledet frem til et 
stadig større fokus på årsakene til fat-
tigdom og urettferdighet. Arbeidet frem 
mot å forankre organisasjonen som en 
felleskirkelig organisasjon var viktig å få 
frem. Jeg ønsket ikke minst å formidle 

gleden over det sterke lagarbeidet i en 
organisasjon hvor medarbeiderskapet 
var helt unikt, sier Erichsen.

ÆRLIG SKILDRING
Regionskoordinator i Kirken Nødhjelps, 
Gunnar Kartveit, sier det er sterkt av 
Jappe å dele ikke bare seire, men også 
usikkerhet og tap.
– Det er interessant hvor mye krefter 
som ble brukt på humanitær hjelp i kri-
gen mellom Etiopia og Eritrea. Å lese 
om fredsdialoger, som var så nær ved å 
komme i mål, men likevel ikke. Disse er-
faringene gir mot til å våge, selv om ikke 
alt går som en planlegger og håper. Mest 
av alt gir de ærlige innblikkene Jappe gir 
oss en ydmykhet overfor det vi arbeider 
med, sier Kartveit.

Bok og Media i Oslo selger boken, som er 
gitt ut på Nordkyn forlag.  

Biter av bistand
Kirkens Nødhjelps tidligere generalsekretær Jappe 
Erichsen er aktuell med boken «Biter av bistand». Den 
er hans personlige bistandsfortelling og en fortelling 
om en organisasjon i vekst og endring.    
TEKST: Siv Bonde  FOTO: Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp



Fikk du ikke gitt? Vipps til 2426

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON
07.–09. april

Ta godt imot 
bøssebærerne



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

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

Går til formålet 

Administrasjon

Anska�else av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 

Administrasjon

Anskaffelse av midler 

Langsiktig utvikling

Nødhjelp

Beslutningspåvirkning

Går til formålet 90, 2 % 

Administrasjon 6,5 %

Anskaffelse av midler 3,3 % 

Langsiktig utviklingsarbeid 64,9 %

Nødhjelp 24,3 %

Beslutningspåvirkning 10,8 %

90,0

4,8

5,2

URENT VANN DREPER 
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GI ET LIV MED VANN 
– Vipps 200 kr til 2426

Kirkens Nødhjelp jobber med langsiktige løsninger for å gi 
mennesker rent vann ved å bygge brønner i utsatte områder. 
Ved å gi 200 kroner kan du redde et menneske.
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