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Slave. Ordet smaker av fornedrelse, un-
dertrykking og utnytting. Det er kanskje 
lett å tenke at slaver tilhører fortida. Men 
tenker du noen gang på at skjorta du har 
på deg eller mobilen du holder i hånda, 
kan være knyttet til slavevirksomhet?  
 
Vi mennesker har i tusener av år funnet 
stadig nye måter å utnytte andre mennes-
ker på. Slaveriet har stått sentralt i dette 
bildet. Etter hvert som det moderne sam-
funnet har utviklet seg, har aksepten for 
dette blitt svekket, og slaveri er i dag for-
budt i de fleste land.  
 
Likevel lever 40 millioner mennesker som 
slaver i dag, anslår International Labour 
Organization og Global Slavery Index. Av 
disse er 25 millioner fastlåst i ulike for-
mer for tvangsarbeid, mange i fabrikker 
hos underleverandører i globale produk-
sjonskjeder som også norsk næringsliv 
benytter seg av og som norske forbrukere 
kjøper. Global Slavery Index hevder at 
opp mot 9000 personer kan være ofre for 
menneskehandel eller slavelignende for-
hold i Norge.  
 
Mennesker som migrerer eller flykter 
på grunn av fattigdom, klimaendringer, 
konflikt, diskriminering eller mangel på 
et livsgrunnlag, er ekstra sårbare, og 
mange av disse blir ofre for slaveri på 
veien. Kvinner, barn, urfolk, minoriteter, 
mennesker med funksjonsnedsettelser, 
migranter og flyktninger er særlig sår-
bare grupper. Kirkens Nødhjelp har lang 
erfaring med å jobbe for inkludering og 
rettighetsvern og forbedrede livsvilkår for 
nettopp slike sårbare mennesker.  
  
Det er som regel fattigdom som tvinger 
mennesker inn i ulike former for mo-
derne slaveri. Mennesker som ikke kla-
rer å dekke grunnleggende behov for mat, 
vann, helsetjenester eller utdanning for 
sine barn, er sårbare og kan ofte bli pres-
set inn i slaveri eller slavelignende forhold 

som tvangsarbeid eller sexslaveri. Derfor 
er arbeidet med å redusere fattigdom den 
viktigste satsingen mot moderne slaveri. 
Det er umulig å bekjempe slaveri uten å 
bekjempe fattigdom. 

Norske myndigheter vil nå å øke innsatsen 
mot moderne slaveri. Dette er et sterkt og 
viktig signal fra Norge, og noe vi i Kirkens 
Nødhjelp ønsker velkommen. I vårt arbeid 
møter vi mange mennesker som er blitt 
eller blir utnyttet gjennom ulike former 
for moderne slaveri.  
 
Kirkens Nødhjelp jobber mot moderne 
slaveri blant annet i Kongo, Myanmar og 
Malawi. I denne utgaven av Magasinet kan 
du lese sterke historier fra Myanmar. Du 
møter Kai, som måtte sitte fem måneder 
i et kinesisk fengsel etter å ha blitt smug-
let inn i landet. 23 år gamle Kong ble for-
rådt av en slektning, solgt og tvangsgiftet 
til Kina. Begge har fått hjelp til å komme 
tilbake til et normalt liv i Myanmar, men 
opplevelsene har skapt varige sår hos 
dem begge.  
 
Du kan også gjøre en forskjell i kam-
pen mot moderne slaveri. Du kan støtte 
Kirkens Nødhjelp i vårt arbeid, men enda 
viktigere: Du kan være en bevisst forbru-
ker og be om informasjon om arbeidsvil-
kår og produksjonsforhold når du kjøper 
en vare eller en tjeneste. Slik kan du være 
med og ta ansvar for at det ikke skal lønne 
seg å bruke andre mennesker som sla-
ver.  Selve begrepet «moderne slaveri» 
vekker oss til erkjennelse av at det omfat-
tende slaveriet i vår egen tid. Men forøvrig 
er det ikke noe moderne med slaveri. Vi vil 
være med i kampen for å gjøre slaveri til 
historie.

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER:

Det moderne slaveriet 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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arbeid for en rettferdig verden

FORSIDEN: Tre år gamle 
Maryan er av et nomadefolk i 
Garowe i Somalia, et område 
der det nesten ikke har 
regnet på fire år. Nå er 
Maryan og bestemoren 
kommet seg til landsbyen 
Balley etter at tørken har tatt 
fra dem alle dyrene. De 
mangler alt, men har 
heldigvis rent vann etter at 
Kirkens Nødhjelp reparerte 
brønnen i utkanten av 
landsbyen der de har slått 
seg ned.   

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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KIRKESKOGENE: Å komme inn i en «kirkeskog» i Etiopia er 
en opplevelse. Fra det tørre og ugjestmilde ørkenklimaet går 
man inn i en oase av lukter, lyder og synsinntrykk. Her syder 
det av liv. Sammen med kirkene og lokalsamfunnet jobber 
Kirkens Nødhjelp for å øke urskogen, for klimaets skyld og 
fordi skogen er verdifull for folks levebrød og inntekt.

ENDELIG VANN: Trodde du det var enkelt å bore etter vann i 
Afrika? At Kirkens Nødhjelps ingeniører gikk rundt med en øn-
skekvist eller et elektronisk apparat og fant ut hvor de skulle 
bore? I  Gumuruk i Sør-Sudan har man lett etter vann siden 
2014, da Kirkens Nødhjelp kom til byen og etablerte et rense-
anlegg  Etter mange år med boring fant man endelig en god og 
bærekraftig vannkilde på 110 meters dyp.

10

14
MENNESKEHANDEL: Forskere mener det lever flere men-
nesker i slaveliknende forhold i dag enn i hele slavetidens 
periode. Dobbelt så mange, faktisk – mellom 25 og 30 milli-
oner mennesker. Mens en slave under slavetiden var en kost-
bar investering, får man nå en slave for ned mot tusen kroner. 
Årsaken er enkel, befolkningsøkning og fattigdom. Men du 
kan gjøre en forskjell!

35
DAGFINN HØYBRÅTEN: Ny generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp og kjent for de fleste. Mest som leder i KrF, som 
helseminister og som «røykelovens far». Litt mindre kjent er 
det at han har lang erfaring fra bistandsbransjen, nærmere 
bestemt som leder i GAVI, vaksineorganisasjonen etablert 
av Norge, USA, Bill Gates og Nelson Mandela. 700 millioner 
barn er vaksinert på 19 år, flesteparten i perioden Høybråten 
satt i styret. Men har han egentlig selv vært ute i felt? 
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  Norge:   
Møter om arv og testament
	I september vil Kirkens Nødhjelp holde informasjonsmøter 
om arv og testament i Trondheim, Bergen og Oslo. Vi opplever 
at mange har spørsmål om arv og testament, og for fjerde 
år på rad arrangerer vi derfor gratis informasjonsmøter 
sammen med åtte andre frivillige organisasjoner. Vi får 
mange positive tilbakemeldinger på arrangementet.  
– Informasjonsmøtet om arv var veldig lærerikt. Når man får 
kunnskap om loven og mulighetene den gir, er det lettere å 
planlegge situasjoner som kan by på utfordringer, uttrykte 
en tidligere deltaker. Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige 
for de betydningsfulle gaver vi får fra mennesker som 
testamenterer verdier til vårt arbeid. Uansett om gaven 
representerer en stor eller liten del av testamentet, betyr den 
en uendelig forskjell for hvert enkelt menneske. - Det er en 
stor glede å være med på disse møtene og treffe så mange 
engasjerte mennesker, og vi gleder oss til årets møter! Det 
kan være lurt å være tidlig ute med påmelding, da møtene er 
populære, forteller Ragnhild Toyomasu og Siv Holthe Krogh i 
Kirkens Nødhjelp.
Foto: Kirkens Nødhjelp

  Niger:   
Hjelp til 100 000 
	Kirkens Nødhjelp avslutter nå en 20 måneders operasjon i Niger. 100 000 har 
fått vann, menstruasjonspakker og opplæring i hvordan man skal behandle ofre av 
kjønnsbasert vold. Niger er et stort land med 21 millioner innbyggere. De er stort 
sett klumpet seg sammen i sørvest ved elva Niger – nedenfor Sahara-ørkenen, som 
dekker to tredjedeler av landet. De fleste innbyggerne er bønder på tross av hvor 
vanskelig det er å drive jordbruk der. Bare 7 % har tilgang på strøm, og 70 % bor i 
slumområder. Men til tross utfordringene er Niger en fredelig oase mellom Nigeria, 
Tsjad, Libya, Algerie og Mali, så det er stort sett flyktninger som har fått hjelp av 
Kirkens Nødhjelp. Særlig har man jobbet med flyktninger fra Mali, der de flykter fra 
Boko Haram.
– De mangler alt grunnleggende. Da har ikke bolig, ikke eiendeler, ikke trygghet. 
Ofrene er så stigmatiserte at de holder munn og heller legger skylda på seg selv. 
Ofte handler det om at de har blitt presset til sex mot mat eller vann. Da trenger de 
hjelp og trening slik at de kan få seg en egen inntekt. Heldigvis vil vår partner på 
kjønnsbasert vold fortsette opplæringen av hjelpearbeidere, for det har vært lite 
fokus på denne typen overgrep før vi kom inn, sier Jean Evens Tessier, som har ledet 
operasjonen. 
Foto: Jean Evens Tessier

  Somalia:   
Solcellejobber
	Kirkens Nødhjelp og Bright Products 
har fått støtte fra Innovasjon Norge til å 
etablere jobbtreningsprogrammer knyttet til 
solcelleteknologien i Somalia og Burundi, land 
der tilgangen til elektrisitet er knapp og ustabil, 
og alternativene er kostbare.  Programmet 
startet i august i fjor. Fellesprosjektet 
«Education 4 Sustainability» gir folk tilgang til 
energi og lys fra solceller i tillegg til at de får 
opplæring. Kirkens Nødhjelp og Bright har laget 
en app ved hjelp av selskapet Leap Learning 
for å lære opp kvinner og ungdom til å bli 
entreprenører innen solenergi. Av 389 deltakere 
har 75 % allerede brukt lærdommen til å starte 
sin egen bedrift eller prøvd seg som gründere. 
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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  Tanzania:   
Vann gir mer utdanning
	På skolebenken møter vi 15 år gamle Milembe Malenga fra en av landsbyene som nylig har 
fått tilgang til rent vann av Kirkens Nødhjelp. 
- Vi slet mye med diare og oppkast, og barna ble ofte borte fra skolen. Nå har situasjonen 
endret seg veldig. Ikke bare har vi tilgang til rent vann, vi har fått en egen grønnsakshage i 
landsbyen, og grønnsaker er jo veldig sunt. Så kommer barna tidsnok på skolen. Utdanning er 
jo viktig, man klarer seg ikke uten utdanning. For eksempel er det vanskelig å være bonde om 
du ikke har lært god landbrukspraksis, sier Malenga. 
Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

  Norge:   
Global uke mot slaveri 
	10-17. november arrangeres Global uke mot 
moderne slaveri over hele landet. I fjor leverte 
27 kirkeledere et opprop til myndighetene der de 
ba dem få på plass et sterkere lovverk, gjøre det 
lettere å ta etiske forbrukervalg, bedre kunnskapen 
i befolkningen, sørge for rettsvern og oppreisning 
for ofre og utruste politi og rettsapparat så de kan 
domfelle bakpersoner. - Menigheter kan bety en 
vesensforskjell ved å velge etisk når de gjør innkjøp 
eller plasserer kapital og ved kjøp av tjenester 
som oppussing og renhold og unngå svart arbeid. 
En av kirkens kjerneoppgaver har vært – og er – å 
kjempe for sosial rettferdighet. Mottoet for verdens 
bærekraftsmål er: «Ingen må utelates». Det er 
lett forenlig med hva Jesus levde og lærte. Derfor 
utfordrer det moderne slaveriet oss, sier Erhard 
Hermansen og Elin Finnseth Sæverås i Norges 
Kristne Råd. 
Foto: Global uke

  Myanmar:   
Nyttig undervisning
	9 år gamle Nang Mai Ra får ekstraundervisning 
i blant annet hygiene av Kirkens Nødhjelps partner 
CSTN-KBC i en flyktningleir i Kutkai. Nang var bare 
baby da landsbyen måtte flykte fra kamper mellom 
opprørere og militæret. Fremdeles er det konflikt i 
området, og det er lagt ut mange miner, så familien 
til Nang tør ikke dra tilbake. Normalt går Nang i 
tredje klasse, men nå er det sommerferie og en litt 
annerledes undervisning. 
- Disse barna er ekstra sårbare, og vi lærer dem 
hvordan de skal beskytte seg mot overgrep. Vi viser 
dem plansjer over kroppen og snakker om hvor det 
er greit at fremmede tar på dem, og at de må si i fra 
dersom de ser noen skumle fremmede i leiren, sier 
Yaw Sau som er en av de som holder denne «life 
skill training».
Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Skogene som ble borte
Kan du se for deg et liv uten trær og fuglekvitter med kun knusktørr bakke 
og støv? Klimaet truer planeten vår, men i Etiopia spirer et stort håp.  
TEKST OG FOTO: Anette Torjusen  FOTO: Anette Torjusen&Hilina Abebe  

Jorda vår dekkes av plast, forurensingen 
øker, naturkatastrofene herjer, og tem-
peraturen stiger. Midt i dette dramatiske 
kaoset hører vi koret av unge stemmer. 
Stemmer som sier at vi må gjøre noe nå. 
I dag. Stemmer som bønnfaller voksne 
om å lytte. Før det er for sent. 
– Jeg kjenner på håp. Jeg tror den unge 
generasjonen kan gjøre noe med vok-
sengenerasjonen som vi voksne ikke kla-

rer alene: å rette blikket opp og ut for å 
se hva som fortsatt er mulig å gjøre for 
å nå de målene for bærekraftig klima og 
utvikling som hele verden har satt seg, 
sier Dagfinn Høybråten, generalsekre-
tær i Kirkens Nødhjelp. 

SKOG VIKTIG FOR KLIMAET
I kappløpet mot tiden for klimaet og klo-
den vår er det fort gjort å miste motet. 

Heldigvis ser vi i Kirkens Nødhjelp at det 
jobbes over hele verden for å bremse det 
som skjer. Greta Thunberg startet en 
klimarevolusjon. Hver eneste dag møter 
vi folk som henne som roper høyt og ad-
varer. I Etiopia har man for alvor begynt 
å lytte. 

For over 100 år siden var Etiopia et grønt 
og frodig land, hvorav nesten halvpar-
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ten var dekket av trær. Nå anslås det at 
kun 11 prosent av skogene er bevart. Det 
har satt fart i et prosjekt som prester, 
forskere, Kirkens Nødhjelp, våre part-
nere, norske myndigheter og lokalsam-
funn står sammen om. For å redde det 
grønne som er igjen. 
Se for deg at midt i den tørre etio-
piske sanden er det grønne, små oaser. 
Kirkeskoger. Noen av dem 1500 år 
gamle. Med uunnværlig genetisk ma-
teriale som er viktig for å få til vellyk-
ket skogplanting. Små urskoger som vi 
håper skal øke med 108 hektar i løpet av 
tre år. 

Ved hjelp av en egen «kirkeskogme-
tode», utviklet av Kirkens Nødhjelp og 
de ortodokse kirkene, jobber vi for å 
beskytte skogen og øke urskogen. Skog 
binder karbon, og avskoging fører til 
økte karbonutslipp. Anslagsvis 10–15 

prosent av alle klimautslipp kommer fra 
avskoging. Å bevare skog er derfor svært 
viktig for å redusere klimaendringer.

NATURLIG VANNTÅRN
Prestene snakket også mye om hvor 
viktig skogen er for luften vi puster. 
«Menagesha-kirkeskogen er Addis 
Ababas lunge», sier prestene. En av dem 
er Abraham Mekonnen, som er prest og 
munk i nettopp Menagesha-kirkeskogen. 
Han og de andre prestene jobber hardt 
for å fortelle befolkningen om viktigheten 
av å ta vare på skogen. 

– Det er ikke noe spørsmål om hvorfor 
det er viktig å ta vare på skogen. Klimaet 
påvirker oss. Ved å sikre skogen tar vi 
vare på dyreliv, planter og mennesker. 
 Han sier det ikke er nok for mennesker 
å spise og drikke. Vi trenger også natur 
og skog. 
– Skogen er vårt liv. Vi trenger den for å 
overleve.  

Nå lurer du kanskje på hvorfor skog er 
så viktig for klimaet. Vi kan ta Etiopia 
som eksempel, hvor det bor 100 milli-
oner mennesker. 80 prosent dyrker sin 
egen mat. Det betyr at skoger har blitt 
erstattet av jordbruk de siste 100 årene. 

Det har skapt store problemer. 

Skogen er nemlig et naturlig vanntårn 
for våtmarker og elvesystemer som for-
syner millioner av etiopiere med strøm, 
drikkevann og vann til jordbruk. Skogen 
fanger regn og annen fuktighet i luften 
og bidrar til at vannet trenger ned i bak-
ken og sørger for vann til økosystemet. 
Når det er tørke samtidig som trær hog-
ges, klarer ikke jorda å beholde det livs-
viktige grunnvannet. 

Så hva er det som er så spesielt med ak-
kurat kirkeskogene? De er symbolet på en 
grønnere og bedre fremtid og er ekstra 
verdifulle. Kirkeskogene er eksempler på 
at planting av skog er nøkkelen til å redde 
liv. Det gir håp om at skoger kan overleve, 
og at folk ikke trenger å flykte fra klima i 
eget land. Vi planter og vi vokter. 

Over hele verden trengs det klimahand-
ling nå. Ungdommene er superklare. Det 
er også Kirkens Nødhjelp. 
– Vi har sett en massiv mobilisering av 
unge mennesker med krav om mer hand-
ling for klimaet. De har valgt side. Det er 
til stor inspirasjon, sier Høybråten videre.

Godt gjemt midt i skogen ligger kirken. 
Omringet av vakker skog. 

Prest og munk Abraham Mekonnen 
i Mengesha-kirkeskogen utenfor 
Addis Abeba lærer befolkningen 
viktigheten av å bevare skogene
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Klimaet truet Emebet, men nå 
har hun tredoblet produksjonen

Hele landsbyen sto i fare. Flere hadde flyktet. 
Men det var før et kildevann og nesten tre kilo-
meter med kanaler fikk fart på jordbruket.   
TEKST OG FOTO: Anette Torjusen  
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For trebarnsmoren Emebet Mekonnen 
(36) så det mørkt ut. Hun hadde jobbet 
med jordbruk siden hun var 21 år, men 
tørke og flom gjorde det vanskelig å leve 
av det de høstet. Familien sultet, hun var 
fattig og slet med å skaffe nok mat til fa-
milien sin. På det meste klarte bøndene 
i landsbyen å høste en gang i året. For to 
år siden snudde det. 

GIR VANN TIL 173 BØNDER
Vi er i Gorigo-distriktet noen timer uten-

for hovedstaden i Etiopia. Omkranset 
av fjell er landsbyen utsatt for stekende 
sol, leirras og flom. Avling etter avling 
har blitt ødelagt. Bøndene måtte hente 
vann i et kildevann for å vanne, noe som 
tok lang tid og begrenset hva de kunne 
dyrke. Landsbyen vi besøker i dag, er 
frodig, grønn og bugner av grønnsaker. 
Kirkens Nødhjelp har vært med på å 
bygge 2,6 kilometer med kanaler som 
sørger for vann til 173 bønder. Fra et 
kildevann strekker kanalene seg utover 

landskapet og vanner jordene så ofte 
det trengs. Kanalene har porter ut til 
hver bonde, som bytter på å vanne etter 
en avtalt timeplan. I enden av kanalene 
er det tre tanker. De fyller seg opp med 
overskuddsvann, som igjen brukes til å 
vanne videre eller slukke tørsten til dyra.   
En av bøndene som er med i bondelaget, 
er Emebet. Hun har hatt et hardt liv, men 
nå kan hun endelig senke skuldene og se 
at familien klarer seg. Men slik har det 
ikke alltid vært. Hun fikk sitt første barn 
da hun var 17 med en mann foreldrene 
hadde funnet til henne. Etter hvert ble de 
en familie på fem. Hun og mannen hadde 
dårlig råd, men litt etter litt klarte hun å 
kjøpe opp land. Hun solgte noen dyr og 
tok opp lån i banken. Dessverre var det 
lite å hente. Avlingene uteble, men for 
to år siden snudde det for henne og 172 
andre bønder. 
– Takket være irrigasjonskanalene har 
jeg nå et forutsigbart levebrød, selv om 
det er tørke. Vannprosjektet har gitt oss 
en helt annen livskvalitet, forteller hun. 

HELE LIVET HAR BLITT BEDRE
Med vann rett utenfor gården bestemte 
hun seg for å satse på løk, kål og avo-
kado i tillegg til andre grønnsaker. 
Takket være irrigasjonskanalene til 
Kirkens Nødhjelp har hun tredoblet pro-
duksjonen. Fra å høste en gang i året 
høster hun nå tre ganger i året. Det er 
også bygd flere demninger i området for 
å stoppe leirras og flom. Emebet fortel-
ler at hele livet hennes har blitt bedre. 
– Jeg har bygget ut huset, fått ståltak og 
kjøpt flere dyr. Jeg klarer å betale ned 
lånet, en sum til kirken og skatter og av-
gifter. Det er jeg stolt av. 
Samtidig kan hun følge opp barna. Den 
gode inntjeningen har gjort at et av barna 
har åpnet kiosk, et annet jobber med 
matproduksjon av dyr, og det tredje job-
ber sammen med henne og mannen på 
jordene. 
– Det er ikke bare jeg som har fått det 
bedre. Flere kan bli boende, og hele 
landsbyen har fått det bedre. Siden reg-
net kommer så sjelden, har kanalene 
reddet avlingene slik at vi kan leve godt. 
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Den store 
forskjellen
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– Før hadde vi altfor lite og dårlig vann. Vi var ofte syke, 
særlig barna mine var plaget. Så kom Kirkens Nødh-
jelp, sier fembarnsmoren Sunday Nyapirya (20) fra byen 
Gumuruk i Sør-Sudan.     
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Byen Gumuruk ligger midt i det ugjest-
milde ørkenlandskapet i delstaten 
Jonglei i Sør-Sudan. I alle år måtte de  
55 000 innbyggerne klare seg på foru-
renset myrvann, og sykdommene flo-
rerte. Ikke minst barna var sterkt plaget 
av diare og andre vannbårne sykdom-
mer. I tørkeperioder var mangelen på 
vann ofte kritisk. I 2014 kom Kirkens 
Nødhjelp til byen og etablerte et ren-
seanlegg som gjør det det forurensede 
vannet helt trygt å drikke. 

I dag syder livet på den store markeds-
plassen midt i byen. Kirkens Nødhjelp 
har etablert seg med et lite kontor etter 
at vi i april i år, etter mange år med bor-
ing, endelig fant en god og bærekraftig 
vannkilde på 110 meters dyp. Om det 
rensede vannet i mange år har vært en 
redning, har alle vært redd for at det på 

langt nær er nok i lange tørkeperioder. 
Et borehull gir langvarig vannsikkerhet.

VANN NOK TIL ALLE
– Grunnvann ligger på veldig forskjellig 
dyp og i ulike lommer under overflaten. 
Som regel er vi avhengig av geohydrolo-
giske undersøkelser, og selv da kan det 
i noen områder være vanskelig å finne 
skikkelig grunnvann, sier Åshild Skare, 
vannekspert i Kirkens Nødhjelp. Hun har 
lang erfaring med det krevende arbeidet 
det ofte er å finne og sørge for vann i så 
vel katastrofeområder som langsiktige 
prosjekter over hele verden. 
– Grunnvann ligger ofte svært dypt 
nede i lommer under fjell, steiner og 
sand. Prosessen er ofte tidkrevende og 
dyr, men en skikkelig vannkilde foran-
drer samtidig livet for menneskene i en 
landsby eller by, sier Skare. 

På 110 meters dyp fant Kirkens Nødhjelp 
endelig en god og bærekraftig vannkilde i 
det knusktørre ørkenområdet hvor byen 
Gumuruk ligger. 

»

– Vi føler oss heldige, og har så 
mye å takke Kirkens Nødhjelp 
for, sier Sunday Nyapirya. 
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BETYR ENORMT
En som har fulgt prosessen i Gumuruk på nært 
hold, er Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landan-
svarlige i Sør-Sudan.
– Det var en stor opplevelse å se vannet sprute 
opp av grunnen. Dersom denne kilden viser seg å 
være så god som vi håper, betyr det enormt mye 
for alle i Gumuruk. Nok vann til alle, til dyrene og 
til å dyrke – det utgjør den store forskjellen.

LIVSNØDVENDIG VANN
I samarbeid med den lokale kirken bygget 
Kirkens Nødhjelp en av skolene og har også bi-
dratt til byens eneste klinikk. Likevel er det det 
livsnødvendige vannet som først og fremst nev-
nes når vi snakker med folk rundt om i byen.
– Vi lever et enkelt og ofte strevsomt liv. I tørken 
er det færre ville dyr å jakte på. Livet er likevel 
noe helt annet etter at vi fikk trygt vann. Selv 
dyrene ble noen ganger syke før. Mange i Sør-
Sudan har det veldig vanskelig, så vi føler oss 
heldige. Jeg vil takke Kirkens Nødhjelp, sier 20 
år gamle Sunday Nyapirya. 

- Etter mange år med boring var det en stor opplevelse å se van-
net sprute opp av grunnen. Dette utgjør den store forskjellen for 
55.000 mennesker, sier Kari Øyen, Kirkens Nødhjelps landans-
varlige i Sør-Sudan. 
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 Innbyggerne i Gumuruk måtte før klare seg 
på forurenset myrvann, og diare og andre 
vannbårne  sykdommer var sterkt utbredt. I 
2014 etablerte Kirkens Nødhjelp et vannren-
seanlegg som gjør det forurensede vannet helt 
trygt å drikke.
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Livet i Balley ble totalt forandret da Kirkens 
Nødhjelp i fjor sikret tilgang til rent og trygt vann 
til hele landsbyen. Nå sørger brønnen også for 
livreddende vann til Maryan (3) og et titalls an-
dre nomadefamilier som har slått seg til utenfor 
landsbyen for å få livsnødvendig vann. 
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Fra 
ørken 
til 
grønn 
oase

Med nok av rent og trygt 
vann er livet til landsby-
beboerne i Balley forvand-
let fra frykt og fortvilelse 
til framtid og glede.  
TEKST: Arne Grieg Riisnæs   

FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

»
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Landsbyen Balley er 50 km utenfor 
Garowe, regionshovedstaden i Puntland, 
en av de to regionene som er aller har-
dest rammet av den vedvarende tørken i 
Somalia. Her bor 1500 mennesker, som 
lenge har hatt det svært vanskelig som 
følge av mangelen på vann. I fjor repa-
rerte og utbedret Kirkens Nødhjelp den 
tørrlagte brønnen deres, og på kort tid 
var livet forandret
– Jeg kan drikke så mye vann jeg bare 
orker, og akkurat når jeg vil. Jeg vet at 
mange ikke kan det når det er så tørt i 
landet vårt. Jeg vet at vi er veldig heldige, 
sier ti år gamle Maryam Abdirzale.

SULTEN TRUER
Fire år på rad har regnet uteblitt i de 
mest utsatte regionene i Somalia. 
Fortvilende nok var nedbøren minimal 
også under Gu, den siste regnsesongen 
i april og mai. 2,2 millioner mennesker 
er ifølge FN truet av sult de kommende 
månedene. Det er 40 prosent økning 
bare siden januar i år og tilsvarer nær 18 
prosent av landets befolkning. De fleste 
dyrene er for lengst døde, og folk har lite 
eller ingenting å leve av.  

HÅPET TILBAKE
I Balley er situasjonen langt lysere. 
Takket være våre fastgivere, slike som 
deg. I tillegg til de 1500 som bor i lands-

byen får ytterligere 27 familier, nomader 
som har mistet alt, vann. Disse har slått 
seg til rundt landsbyen det siste halvåret. 
– Vi mistet alle dyrene våre i tørken. 
Vi hadde ikke vann og ikke noe å leve 
av, sier Hafso Abdullahi Musse (30). 
Familien kom for tre måneder inn fra den 
knusktørre ørkenen og til landsbyen hvor 
de nå bor. Her blir de tatt godt hånd om.
– Vi hadde ikke klart oss uten vann og 
hjelpen fra alle de snille menneskene i 
landsbyen. De gir oss litt mat, og nå har vi 
også fått noen geiter. Fra absolutt ingen-
ting har vi nå fått håpet tilbake, sier Hafso.  

VERDIFULLT GRØNT
Det mest oppsiktsvekkende i landsbyen 
er likevel et stort område fullt av bug-
nende grønnsaker. På rekke og rad dyr-
kes det alt fra tomater og agurk til mais 
og chili. De flittige grønnsaksbøndene 
svinger hakken høyt i den stekende sola 
nå nye furer graves. Det såkalte vege-
tarprosjektet er iverksatt av Kirkens 
Nødhjelp og gir allerede kjærkomne 
grønnsaker til alle i Balley. 
– Med stadige utvidelser er planen å 
etter hvert selge grønnsaker på det lo-
kale markedet. Dette vil gi verdifulle inn-
tekter i et område sterkt preget av tørke 
og sult, sier Reuben Chepkonga, pro-
sjektansvarlig i Kirkens Nødhjelp.  

Midt i den pågående og alvorlige tørkekrisen i Somalia står frukt-og grønnsaksåkeren grønn og frodig i lands-
byen Balley. Vegetarprosjektet iverksatt av Kirkens Nødhjelp sørger for verdifull mat, og på sikt skal det også gi 
inntekter ved salg på det lokale markedet.
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Ti år gamle Maryam Abdirzale gleder seg 
over å kunne drikke så mye rent og trygt 
vann hun bare vil. I fjor reparerte Kirkens 
Nødhjelp brønnen, og sikret dermed rent 
og trygt vann til 1500 mennesker i lands-
byen Balley i Somalia.



18 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2019

Moderne slaveri 
i din bakgård

Det går en rød tråd fra menneskehandel i Kina og Malawi 
til ditt eget klesskap eller matforråd. Menneskehandel er 
absolutt et problem i norske bilvaskerier og restauranter, 
men visste du at mange av de produktene du kjøper også 
er et produkt av moderne slaveri?   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  ILLUSTRASJONSFOTO:Shutterstock
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Frelsesarmeen har lenge jobbet med 
menneskehandel i Norge. Mange av de 
som får hjelp, returneres til hjemlandet. 
– Det mangler retursentre for de som 
er utsatt for menneskehandel. De har 
ofte vært borte fra hjemlandet i flere 
år. Kvinnene kommer tilbake med barn 
og uten ektemenn og må leve med stig-
maet det er å ha jobbet som prostituert. 
Mennene har ikke det samme stigmaet 
fordi de har «jobbet i utlandet», men de 
føler ofte skam fordi de ikke har penger 
med seg tilbake til hjembyen, sier Petra 
Kjellen Brooke i Frelsesarmeen. 
– Hvorfor lar de seg lokke til arbeid i 
Europa? 
– Drømmen om Europa er stor, det 
samme er desperasjonen og fattigdom-
men. Noen tar sjansen selv om de nok 
har hørt om andre som er blitt utnyttet, 
sier Brooke. 

SLEKTNINGER SOM BAKMENN
På samme måten som ofre for menneske-
handel i Myanmar og Malawi har ofte også 
de som er i Norge, slektninger som bak-
menn. De har barn og familie i hjemlan-
det, og barna brukes til å kontrollere dem, 
slik at de ikke rømmer. 
– Vi erfarer at de ofrene som har familie-
medlemmer som bakmenn, er mye van-
skeligere å hjelpe. De snakker heller ikke 
om det eller oppsøker hjelp, sier Mildrid 
Mikkelsen i ROSA. ROSA har ansvaret for 
den nasjonale hjelpetelefonen for men-
neskehandel, og de fikk i fjor 77 henven-
delser om menneskehandel. 
– Grensene mellom sosial dum-
ping og menneskehandel er uklare. 
Politiadvokater gjør ofte disse sakene til 
saker om sosial dumping fordi det er let-
tere å få disse gjennom i rettssystemet. 
Men det betyr at ofrene mister alle ret-
tigheter de har, til for eksempel opphold 

i Norge. Da sendes ofrene hjem og får 
en enda vanskeligere hverdag enn hva de 
hadde, særlig dersom det er en slektning 
som har sendt dem til Norge. ROSA er-
farer at ofre for menneskehandel, utnyt-
tet i både arbeid og prostitusjon, blir satt 
under stort press fra familie i hjemlan-
det. Dette skjer fordi de har stor forsør-
gerbyrde for familien i hjemlandet, sier 
Mikkelsen. 

BRUKER AIRBNB
ROSA erfarer at gateprostitusjonen er 
kraftig redusert etter at sexkjøpsloven 
kom. Nå bruker bakmenn Airbnb og ulike 
hoteller, de har kontroll over de prostitu-
ertes sosiale medier og annonser på net-
tet, og de prostituerte får bare billetter og 
beskjed om hvor de skal dra. 
– Politiet er trege til å omstille seg til de 
nye plattformene. Når politiet har en ak-
sjon mot en gruppe eller et område, så 
ser vi at de lykkes i å redusere problemet, 
sier Mikkelsen. 
Bakmennene tar gjerne flere hundre 
tusen for transporten, og ofrene må ofte 
betale for kost og losji. Dermed tar det 
lang tid før de har betalt ned gjelda. De 
følges mellom bolig og «arbeidssted», 
overvåkes og holdes nede med fysisk og 
psykisk vold. Dette vet man mye om. Det 
man vet lite om, er hvordan menn utnyt-
tes som slaver i Norge, på restauranter, i 
butikker og på bilvaskerier. Du finner dem 
til og med som vaskehjelper på norske 
arbeidsplasser eller i norske hjem der de 
driver med vedlikehold, hagearbeid eller 
steinlegging. 
– Ofte kommer kvinnene til oss med saker 
om familievold. Når vi går inn i saken, ser 
vi at det dreier seg om menneskehandel, 
at de for eksempel er blitt utnyttet av noen 
i renholdsbransjen, sier Mikkelsen. 
– Bildet vi har av kjettinger og stengte 

rom er feil i dagens situasjon. Det 
er kreative, kriminelle nettverk som 
står bak dagens menneskehandel. 
Menneskehandlerne har virkemidler som 
lurer oss til å tro at alt er normalt. Det er 
heller ikke sikkert at de som utnyttes, ser 
på seg selv som ofre, sier Petra Kjellen 
Brooke i Frelsesarmeen. 
– Hvorfor flykter de ikke dersom de blir 
dårlig behandlet?
– De fleste er ressurssvake og klarer ikke 
å se andre utveier. Stort sett får de gå 
fritt i samfunnet, og vi har sett at de kom-
mer til slumstasjonen for å få mat, sier 
Brooke. 

NESTEN UMULIG Å FÅ OPPHOLD
Selv om politikerne har opprettet en ord-
ning med «refleksjonstid», der man får 
oppholdstillatelse for seks måneder for 
å klare å bryte med menneskehandlerne 
og bestemme seg for om man vil an-
melde forholdet, erfarer Frelsesarmeen 
og ROSA at det er nesten umulig å få opp-
holdstillatelse for de som er blitt utnyttet. 
Som regel blir sakene henlagt av politi og 
rettsvesen fordi man mener at bevisbildet 
ikke holder.
– Veldig få får en slik oppholdstillatelse. 
Rettssystemet har ikke avklart godt nok 
skillet mellom menneskehandel og dum-
ping, og politijurister vurdere dette veldig 
ulikt, sier Mikkelsen.
– De opplever at det ikke nytter å anmelde 
eller søke om refleksjonstid. Som en kris-
ten organisasjon vekker vi tillit, og som 
kristne er det viktig at vi alle sammen får 
øynene opp og ikke bruker svart arbeids-
kraft. Det er fristende å få rimelig hjelp 
med husarbeidet, men dersom noe høres 
ut som å være for godt til å være sant, er 
det ofte det, sier Brooke. 
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FEM MÅNEDER 
i kinesisk fengsel

Menneskehandleren betalte ikke for overnattingen, derfor tok eieren av gjest-
ehuset beslag på passene. Det var nok for et langvarig fengselsopphold.    
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

39 år gamle Kai Thang er trygt tilbake i 
Lashio etter en rystende opplevelse på 
kinesisk side. Hun viser engasjert med 
hendene hvordan hun og andre ble be-
handlet i månedene i kinesisk fangen-
skap. Hvor tett de måtte bo, hvordan fan-
gevokterne tvang på dem fengselsuni-
former, og hva de gjorde for å få dagene 
til å gå. Vi merker hvor stor lettelse det 
er å komme tilbake til mann og barn.

PASSPROBLEMER
Nå er det et halvt år siden hun ble red-
det ut av Kina etter press fra Myanmars 
myndigheter. Kinesisk politi var egentlig 
ikke ute etter Kai og de andre som ble 
smuglet inn i landet. Det var sjåførene 
på kinesisk side de ville ta, et kinesisk 
ektepar som politiet hadde hatt i kikker-
ten lenge.

Hele historien begynte for ett år siden. 
En slektning av Kai jobbet på en fabrikk 
i Kina og mente hun kunne hjelpe dem 
med å få seg jobb der. 100 personer ble 
stablet inn i tre busset. 52 personer ble 
stuet inn i bussen til Kai. Det Kai ikke 
visste, var at manglende pass ville gi 
dem enorme problemer på andre siden 
av grensa. Man kan komme inn i Kina 
på et midlertidig tredagers «pass» ved 
hjelp av et vanlig ID-kort fra Myanmar, 

men for å bli i Kina i lengre tid må man 
ha pass og visum. Flere i bussen hadde 
med seg pass, blant annet Kai. Dette 
ble tatt som sikkerhet fordi menneske-
handleren ikke betalte for seg på gjes-
tehuset. Uten pass, over den kinesiske 
grensa, ble det en katt-og-mus-lek med 
politiet, der alle som ble smuglet, måtte 
gjemmes. Bare tre timer unna bestem-
melsesstedet skulle de ut for å få et siste 
måltid på turen. 

– Det var kaldt og snø. Mens vi spiste, 
kom politiet. Vi ble sendt til toalettområ-
det, og der vi måtte bli hele natten. Det 
var veldig kaldt. Neste morgen ble vi tatt 
ut, og vi fikk mat. Politiet ba om passene 
våre. Bare noen få hadde det. Så ble 
vi sendt i et fengsel. De sa at det bare 
skulle vare i en dag eller to, men vi ble 
der i fem måneder, vi 50 som ble tatt den 
dagen, sier Kai.

TRE MÅNEDER UTEN DAGSLYS
Ofrene for menneskehandel ble plassert 
i to celler som var 16 kvadratmeter store. 
25 på hvert rom. I tre måneder var de 
innelåst uten å få lov til å gå ut. Deretter 
ble de tatt med til retten flere ganger. 
Der ble de frittet ut om hvem som tok 
dem med seg, hvilken adresse de hadde, 
navn og annen informasjon. 

– Vi sa sannheten. I alle fall det vi visste, 
sier Kai. Hun anklager ikke slektningen 
som koblet henne med menneskehand-
lerne. Sjåføren på kinesisk side fikk syv 
års fengsel. Alle andre slapp fri.    
– Ved Guds hjelp er jeg hjemme igjen. Vi 
klarte å få kontakt med noen som ringte 
mannen min i Lashio, som igjen tok kon-
takt med myndighetene. Kinesisk politi 
sa at vi ikke får krysse grensen de neste 
fem årene. Passet mitt har jeg aldri sett 
igjen, sier Kai. 

– Tør du å dra tilbake da?
– Akkurat nå er jeg fremdeles redd og 
tror ikke jeg kommer til å dra. Men jeg 
har seks barn, og fire trenger skoleuni-
former, derfor dro jeg i utgangspunktet. 
Eldstesønnen min er i Kina nå, sier Kai. 

Ved hjelp av et lån fra Kirkens Nødhjelp 
har familien fått mulighet til å tjene litt 
ekstra penger. Kai pakker inn valmue- 
stilker i små avisbiter. De sendes til Kina 
og selges som alternativ medisin der. Det 
er et enkelt arbeid som gir mat på bor-
det. Forhåpentligvis er det nok til å holde 
menneskehandlere på avstand, for mu-
ligheten til å tjene penger i Kina er fris-
tende, selv om turen kan være risikabel.  
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Solgt og 
tvangsgiftet

Ettbarnspolitikken har ført til millioner av enslige og gifteklare kinesiske 
menn. Over grensa til Myanmar er kvinner desperate etter å få en inntekt. 
23 år gamle Kong ble forrådt av en slektning, solgt og tvangsgiftet.   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Jeg vil svare så godt jeg kan, sier Kong 
der hun sitter på en benk i et senter der 
Kirkens Nødhjelps partner YMCA hjelper 
ofre for trafficking. Her løper det unge 
gutter mellom husene – for selv små 
barn risikerer å bli solgt til velstående 
kinesere. I områdene i Myanmar som 
grenser mot Kina, er det ikke mye vel-
stand å finne. Der er mangelen på inntekt 
synlig i de mange slumområdene. Også 
Kong fikk brått behov for en inntekt.

22 ÅR OG SKILT
Gravid med sitt andre barn oppdaget hun 
at ektemannen hadde et alvorlig ruspro-
blem. Myanmar er verdens nest største 
leverandør av opium – etter Afghanistan 
– og står for 25 prosent av verdens opi-
umproduksjon. Kongs ektemann havnet i 
rusavhengighet, og Kong mente at utfor-
dringene var for store, og skilte seg fra 
ham. 22 år gammel var hun både skilt og 
snart tobarnsmor. Gode råd var dyre, og 
en av morens slektninger jobbet i Kina 
og fortalte at lønningene der var gode. 
– Hun sa at det ikke var noe problem 

at jeg tok med meg barna, så jeg tok 
med meg babyen min. Mors slektning 
hadde ordnet med illegal transport over 
grensa. Det tok syv dager, for vi måtte 
bytte biler flere ganger. Vi var ni stykker 
som ble smuglet over, og vi fikk høre at 
politiet jaktet oss, sier Kong.

TVANGSGIFTET
9. juni 2017 kom hun til bestemmelses-
stedet i Kina. Istedenfor en godt be-
talt jobb, som hun var lovet, ble hun in-
trodusert for en mann og fikk beskjed 
om at hun skulle gifte seg med ham. 
Slektningen hadde allerede ordnet alt. 
– Jeg sa at jeg ikke ville, og at jeg var her 
for å jobbe. De hørte ikke på meg, men 
plasserte meg på et hotell og jobbet med 
bryllupsforberedelser. Jeg ønsket bare å 
ta mitt eget liv. Hadde jeg kommet alene, 
hadde jeg kanskje klart å rømme, men 
med en liten baby…, sier Kong og ser ned 
på gulvflisene.

I september stod bryllupet, og «ekte-
skapet» varte i ni måneder. Den 35 år 

gamle ektemannen kontrollerte alt hun 
gjorde. Hun forlot aldri leiligheten alene 
og så bare solskinn et par ganger da 
hun fikk være med mannen for å handle 
matvarer. Kong kunne ikke ett ord kine-
sisk, og den eneste hun kjente, var mo-
rens slektning som hadde solgt henne 
for 9000 norske kroner. Hun truet med at 
kinesisk politi ville arrestere henne om 
hun prøvde å rømme. 

REDDET AV SOSIALE MEDIER
Den eneste friheten Kong hadde, var 
smarttelefonen sin. Her kunne hun 
snakke med moren, og her fikk hun etter 
hvert et nettverk som hjalp henne tilbake. 
– Mor ba meg om å komme tilbake og 
rådet meg til å ikke bli gravid. Det ble 
jeg heldigvis ikke. Jeg svarte at det jo var 
umulig for meg å dra tilbake; ikke hadde 
jeg penger, ikke forstod jeg noe kinesisk, 
og ikke hadde jeg pass, sier Kong.

Selv om situasjonen virket fastlåst, kom 
hjelpen fra uventet hold. En kinesisk 
WhatsApp-tjeneste ga henne mulighet til 
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å finne andre landskvinner i samme situ-
asjon. De delte hver dag sorger og gleder 
rundt det å være tvangsgiftet i Kina. Ikke 
alle var like frustrerte som Kong. En av 
kvinnene i gruppa hadde fått flere barn 
og oppnådd en god status i sin nye rolle 
som Mater Familias. Hun ville ikke til-
bake til Myanmar, men hun ville gjerne 
hjelpe Kong. 
– Hun lærte meg tre ord på kinesisk og 
fortalte meg hvordan jeg skulle ta buss 
nummer tre til henne, sier Kong. 

Det var lettere sagt enn gjort, men en 
dag hele familien var ute, tok hun mot til 
seg og gikk alene ut i den kinesiske byen 
for første gang. Hun hadde ettåringen på 
armen og hjertet i halsen. Utenfor traff 
hun en slektning av mannen, som lurte 

på hvor hun skulle. Snarrådig fortalte 
hun at hun hadde fått lov av mannen til å 
besøke en venninne. 
– Venninnen min hjalp meg med å finne 
en illegal rute ut av Kina. Den tok syv 
dager, og jeg var utrolig redd. Jeg slo av 
telefonen i tilfelle de kunne spore meg og 
var livredd for at de hadde flydd til en av 
stasjonene toget stoppet på, og stod der 
og ventet på meg. Jeg turte nesten ikke 
gå ut på hele turen hjem, sier Kong. 
– Har du snakket med slektningen din 
som solgte deg?
– Nei, men jeg har hørt at den kinesiske 
ektemannen min er sint og ringer henne 
nesten hver dag for å få tilbake pengene 
siden jeg ikke var der mer enn ni måne-
der, og siden jeg ikke fødte ham et barn. 
Det morer meg litt, man høster det man 

sår. Jeg er veldig sint på henne, sier Kong.

ALDRI TILBAKE
Ett år etter at hun kom hjem til moren 
og datteren, er hun helt sikker på at hun 
aldri kommer til å dra til Kina igjen. Aldri. 
– Da jeg kom hjem, var datteren min 
blitt fire år. Det var både trist og fint – 
trist fordi jeg hadde mistet så mye tid 
sammen med henne. Nå må jeg tjene 
penger slik at barna mine kan gå på sko-
len, sier Kong.

YMCA vil nå gi henne den psykososiale 
støtten hun trenger, opplæring i grün-
dervirksomhet og penger til å starte sitt 
eget lille firma. Det vil forhåpentligvis gi 
henne den hjelpen hun trenger til å stå 
på egne bein på sikt.        
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Lurt inn i slavearbeid

Mot en liten sum penger og lovnader om fast inntekt sender 
fattige foreldre i Malawi ungene sine ut i slavearbeid. Hverken 
barna eller foreldrene vet hva de går til. 17-årige Enock jobbet 
11-timersdager med kun ett måltid i døgnet.    
TEKST: Håvard Hovdhaugen/Stein Villumstad  FOTO: Håvard Hovdhaugen/Esther Masika/Kirkens Nødhjelp
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17-årige Enock Fontesi ble rekruttert til 
å jobbe som gjeter av en venn. Han ble 
lovet en lønn på 3000 Kwacha (30 kro-
ner) i året pr. dyr han gjetet. En normal 
kvegflokk for en gjeter er 10-12 dyr. Den 
minimale lønna han var blitt lovet så 
han aldri noe til, han fikk ved et par an-
ledninger penger til å kjøpe klær da de 
han hadde var helt utslitt. Slik levde han 
i 7 måneder til Kirkens Nødhjelp hjalp 
ham med arbeidstrening. På senteret 
får ofrene for menneskehandel oppføl-
ging og skolegang. I utgangspunktet kan 
de være på senteret i inntil 6 måneder, 
etter det er planen at de skal tilbakefø-
res til sitt lokalsamfunn og sin familie. 
De eldste får også noe yrkesopplæring 
i håp om at de skal kunne tilegne seg 
kunnskap som kan bidra til at de kan 
sikre seg en inntekt å leve av. Enock er i 
ferd med å bli en habil snekker, selv etter 
bare få måneders opplæring.

SENDT TIL MOSAMBIK
En annen unggutt, Kennedy Kaponda, 
var arbeidsledig med minimal skolegang 
– et lett bytte for menneskehandlere i 
Malawi. Underskriften hans på avtalen 
om retur- og rehabiliteringsstøtte fra 
Kirkens Nødhjelp ligner en førsteklas-
sings og ikke en 17 år gammel gutt.
Mulighetene for annet enn strøjobber på 
dagtid er svært små for en stor gruppe 
av unge malawiske gutter uten skole-
gang. Kennedys far døde da han var liten 
gutt, moren giftet seg igjen, men ste-
faren ville ikke ha noe med ham å gjøre. 
Bestemoren måtte trå til, men hun hadde 
knapt nok midler til å mette to munner.

Derfor var det enkelt for mennene å lure 
ham da de tilbød Kennedy en god jobb. 
Han ble dratt inn i bilen deres sammen 
med flere unge gutter rundt sin egen 
alder. Bilen satte så kurs sørøstover. 

Etter en lang reise havnet de i Likhuba i 
Mosambik. Der ble guttene fordelt i flere 
biler og kjørt i ulike retninger. Kennedy 
ble kjørt langt inn i skogen, der han ble 
satt av i en plantasje.

17-åringen fra Dowa sitter ved på 
Kirkens Nødhjelps kontor i Lilongwe 
sammen med politioverbetjent Kunsiya 
fra Phalombe politistasjon, på grensen 
til Mosambik. De to er på vei til Dowa for 
at Kennedy kan bli gjenforent med sin 
bestemor og sine naboer. 

FIKK IKKE LØNN
Kennedy og vennen Chisomo ble plas-
sert i ei knøttlita jordhytte. Mat var det 
lite av, men de ble kommandert ut på 
jordene for hardt fysisk arbeid. Når det 
ikke var arbeid på jordene, ble de satt til 
å kappe plank, som var en del av planta-
sjens virksomhet. Til tross for at de ble 
lovet en «god jobb», fikk de ikke lønn. 
Kennedy spurte og ble da banket opp. 
– Nesten alle guttene som måtte ar-
beide slik, var fra Malawi. Det var bare 
to fra Mosambik. Vi forsøkte å støtte 
hverandre, men livet var uholdbart, sier 
Kennedy stille.

Etter mange lange måneder hadde han 
fått nok. Han pakket de få eiendelene 
han hadde i en pose, og ei natt bega han 
seg til fots vekk fra plantasjen. Noen 
hadde fått tak i et kart som han fikk teg-
net av, og med dette hadde han en viss 
oppfatning om veien han måtte ta. Uten 
penger måtte han gå. Innimellom var det 
folk som ga ham mat. Men ikke alle var 
like vennlige. Underveis ble han angre-
pet av ei gruppe unge menn som hugget 
ham i hodet og beinet og tok fra ham det 
lille han hadde. Kuttet i hodet var frem-
deles stygt. Etter syv dager klarte han 
å komme seg over grensa til Malawi og 
kunne oppsøke politiet.

EGEN POLITIENHET
Menneskehandel er et stort problem i 
dette området, og politiet har en egen 
enhet som blant annet tar seg av og be-
skytter ofre for denne handelen. 
– Politiet tok så godt imot meg. De tok 
meg med til et spisested og ga meg det 
beste måltidet jeg kan huske. Deretter 
innlosjerte de meg på et overnattings-
sted, og jeg følte jeg var kommet til him-
melen da jeg la meg i den myke senga.

Kirkens Nødhjelp arbeider aktivt med å 
motarbeide menneskehandel og å hjelpe 
de som er kommet ut av slaveriet. Derfor 
kontaktet Phalombe-politiet oss og ba 
om støtte for å bringe Kennedy tilbake 
til Dowa. Slik havnet de på vårt kontor i 
Lilongwe på sin vei hjem til bestemora. 
Hva så med framtida? – Jeg lærte i alle 
fall noe om jordbruk i Mosambik. Når jeg 
kommer til Dowa, vil jeg gå til landsby-
høvdingen og be om litt jord som jeg kan 
dyrke. Lykkes jeg med det, tror jeg at jeg 
kan se framover med håp. Men enda vik-
tigere – bestemor venter på meg!
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– Ikke lov 
å gi opp 
håpet!
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Ti år etter at palestinske kirkeledere undertegnet Kairos-
dokumentet, er situasjonen til palestinerne blitt enda verre. 
Årets tema for Kirkeuka er likevel «Håp og handling for fred».    
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Julie Neslein/Kirkens Nødhjelp

– Alle hadde jo håpet på at situasjonen 
skulle bli bedre, men den blir bare verre. 
Man kan ikke gi opp håpet heller.  Vi som 
ikke lever i situasjonen, får i alle fall ikke 
gi opp håpet, sier Julie Neslein, koordi-
nator for ledsagerprogrammet og pro-
sjektleder for Kirkeuka 2019. 

Det er særlig de unges stemmer som 
skal trekkes frem i år. Kairos-dokumentet 
kommer med et eget tillegg, skrevet av 
unge palestinere. I hele Norge skal et 40-
talls arrangementer sette unge palestine-
res og israeleres stemmer på dagsorde-
nen i kirker og andre forsamlingslokaler. 
– Vi håper jo på å nå ut også til de som 
ikke er enige med oss, og skape en dia-
log om palestinernes levevilkår og situa-
sjonen i området, sier Neslein. 

ABSURDE EPISODER
Neslein dro for første gang til Israel i 
2006 på en familieferie for å gå i «Jesu 
fotspor». Virkeligheten hun møtte på de 
guidede turene, var fullstendig forskjellig 
fra den hun opplevde som ledsager i 2014. 
 – I turistområdene ser man lite til kon-
flikten, for Israel er så gode til å skjule 
den for turister. Guidene snakker over-
hodet ikke om palestinerne. Først da jeg 
kom tilbake som ledsager, skjønte jeg 
hva jeg egentlig hadde sett. Situasjonen 
der nede, og episodene jeg har bevitnet, 
er så absurde at det nesten er sånn at 
jeg tror jeg selv lyver når jeg forteller om 
det til andre, sier Neslein. 

– Ledsagerne hadde jo problemer etter 
jul, og tre av fire ble nektet innreise til 
Israel. Hvordan er situasjonen nå?
– I forrige gruppe kom alle fire inn. I 
Hebron har den norskledede observa-
tørstyrken TIPH fremdeles ikke fått noe 
nytt mandat av Israel, og vi erfarer at 
den palestinske lokalbefolkningen og 
ledsagerne opplever mer trakassering 
fra israelske soldater og bosettere. Men 
nå er vi tilbake i Hebron, det er bare én 
gate der som er sperret for oss. Det som 
bekymrer meg, er at det er færre inter-
nasjonale observatører som kan doku-
mentere det som skjer, sier Neslein. 

STORE FORSKJELLER
Hvis man vet hva man skal se etter, er 
okkupasjonen lett å lese i landskapet. 
Det er Israel som kontrollerer vann-
tilgangen på Vestbredden og i Gaza. 
Palestinere får ikke lov til å grave egne 
brønner, de må kjøpe vannet dyrt av 
Israel. Israelere og israelske bosettere 
på okkupert område bruker tre ganger 
så mye vann som palestinere. 
– Man kan se det tydelig på landskapet – 
gresset er bokstavelig talt grønnere på 
den andre siden av bosetternes gjerder. 
Alle de palestinske husene har dessu-
ten sorte vanntanker på taket. De samler 
vann i store tanker fordi de ikke har kon-
tinuerlig tilgang til vann, slik de har i de 
israelske bosettingene rett ved siden av, 
sier Neslein.
– Tror du egentlig det hjelper at vi arran-
gerer en Kirkeuke for fred i Palestina og 
Israel år etter år?
– Det er viktig at vi snakker om situa-
sjonen, og det er viktig for palestinerne 
at det arrangeres ei uke der hele ver-
den viser solidaritet og snakker om 
overgrepene fra israelske myndigheter. 
Palestinere er veldig takknemlige for 
at noen hører på historiene deres. Ikke 
glem at dette er en menneskeskapt kon-
flikt – og den kan dermed også løses av 
mennesker, sier Neslein.  Julie Neslein, koordinator for ledsa-

gerprogrammet og prosjektleder for 
Kirkeuka 2019. 
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Nytt regelverk 
på gang

Flere land har fått strengere lovgivning som skal hindre mod-
erne slaveri. Nå jobbes det med regelverket også her i Norge.   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– Man kan godt være i en vaskehall og 
betale tusen kroner for å få vasket bilen, 
og det likevel er snakk om moderne sla-
veri. Det er ikke så lett å være forbruker, 
og staten må gjøre en større jobb her, 
sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF. 
Ropstad har vært opptatt av men-
neskehandel helt siden han så filmen 
«Amazing graze» om menneskerettig-
hetsforkjemperen William Wilberforce, 
som jobbet utrettelig for å få en antisla-
verilov i Storbritannia på 1700-tallet. Da 
Ropstad kom inn på Stortinget i 2009, ble 
dette en viktig sak for ham. 
– Det er flere slaver i verden nå enn 
det var da Wilberforce jobbet mot det. 
For meg handler det om det grunnleg-
gende kristne menneskesynet – om at 
alle mennesker har en like stor verdi. 
Moderne slaveri krenker menneskever-
det på det groveste, sier Ropstad. 

FLERE LOVER OG TILTAK PÅ GANG
Det er skjedd en del i Norge siden 2009. 
Vi har fått etterforskningsgrupper i hvert 
politidistrikt som skal jobbe spesielt med 
disse sakene, vi har fått syv arbeidslivs-
krimsentre der NAV, skatteetaten og po-
litiet jobber sammen med å gå bedriftene 
ekstra nøye i øyesyn, og det utredes nå to 
nye lover, en antislaverilov og en lov som 
etikkinformasjonsutvalget jobber med, 
der man skal sikre at forbrukerne får vite 
hvor og hvordan en ting er produsert. 

– Bedriftene skal pålegges en bak-
grunnssjekk av underleverandørene 
sine. Vi tar sikte på at dette ikke skal bli 
noen stor byråkratisk prosess, og er ek-
stra opptatt av at det er de store bedrif-
tene som skal ansvarliggjøres.

– Hva med kritikken om at politiet ikke 
tar disse sakene fordi bevisbyrden er så 
stor at de heller sikter bakmennene for 
sosial dumping?
– Vi vet at disse sakene er krevende for 
politiet, og at de nok mener det er bedre 
å få dem dømt for noe. Derfor jobber vi 
med regelverket, slik at de kan få opp-
hold som ofre selv om det ikke er bevist, 
bare sannsynliggjort. Det viktigste er å 
sørge for at flere bakmenn blir tatt. I dag 

er det for enkelt å slippe unna straff. KrF 
ser også på andre løsninger, som den 
Sverige har, der man får momsfritak for 
kjøp av tjenester til huset. På den måten 
ville mer arbeid bli skjøvet over til det 
hvite arbeidsmarkedet, sier Ropstad.

MÅ FÅ KONSEKVENSER   
Tina Davis har skrevet doktorgrad på 
tvangsarbeid og har ledet initiativet for 
innføring av en norsk moderne slaveri-
lov. Hun var involvert i lovarbeidet med 
en slaverilov i Australia og mener Norge 
vil ha stor nytte av å trekke erfaringer fra 
lovarbeidet i andre land, som Australia og 
Frankrike. Hun har nylig jobbet på opp-
drag fra Norad med å kartlegge moderne 
slaveri og bidra med strategi til Dag Inge 
Ulstein sitt nye moderne slaveri-program.
– Et av bærekraftsmålene slår jo fast at 
vi må «treffe umiddelbare og effektive 
tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt 
på moderne slaveri og menneskehandel» 
(8.7). Noen land har valgt å lage en spis-
set lov, mens andre land har innført en 
bredere menneskerettighetslov som bin-
der næringslivet. Den norske loven må 
være tilpasset norske forhold, sier Davis. 
– Felles for lovene er at bedriftene an-
svarliggjøres?
– I dag har bedriftene som bruker mo-
derne slaver, en lav risiko og en høy pro-
fitt. Har ikke ting en konsekvens, så en-
drer man ikke adferd. Næringslivet har 
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– Dette lærer de ikke andre steder. Skal 
de lære det, så må de lære det her, sier 
Claes B Mørch, sokneprest i Høylandet 
og Overhalla. 

VÅR PLIKT
Vanndagen er en årlig oppkjøring til 
Fasteaksjonen, og det var en lydhør 
gjeng som etter en lang dag med vann-
bæring fikk høre om hvordan barn og 
ungdom i Somalia måtte bruke timer av 
dagen til å bære vann til familien. Timer 
de egentlig skulle ha brukt til skolear-
beid eller lek. Også på konfirmantlei-
ren måneden etter var vann et tema, og 
Mørch spurte konfirmantene hva vann 

egentlig betyr for dem: 
– Alt. Jeg har alt, men uten vann har 
jeg ingenting. Uten vann er vi alle døds-
dømte på denne planeten. Vann er det 
viktigste vi kan eie og bruke og gi vi-
dere, svarte en av konfirmantene.
– Hva syntes du om samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon?
– Det skulle bare mangle. Det skulle 
vært en månedlig innsamling. Så hadde 
folk skjønt alvoret av situasjonen for 
mange mennesker. 
– Hvorfor skal ungdom samle inn?
– Det er vår plikt. Det er noe av det som 
gjør oss voksne.

Egen vanndag 
i Trøndelag

På Høylandet bruker konfirmantene en hel dag på å 
lære om hvor viktig vann er verden rundt. For at de 
skal få føle det skikkelig på kroppen, må de bære med 
seg ti liter vann gjennom myrer, skog og bekker.
TEKST OG FOTO: Aina Jonsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Drageid kapell, Høylandet og Overhalla menighet. 
Prest Claes Mørch taler til konfirmantene.

en stor innflytelse i egne leverandør-
kjeder, og de bør ansvarliggjøres med 
aktsomhetsvurderinger og rapporte-
ringer på at de har sjekket godt nok. De 
som opptrer etisk og betaler anstendig, 
taper i konkurransen med selskaper 
som jukser. Samtidig er feltet kom-
plekst; en situasjon kan være sosial 
dumping den ene uken og tvangsarbeid 
den neste, sier Davis. 
– Hva kan vi som forbrukere gjøre?
– Først og fremst må vi påvirke myn-
dighetene slik at vi kan være trygge 
på at varer vi kjøper ikke er et resul-
tat av tvangsarbeid. Spør i butikkene 
og be dem sjekke om det man kjøper 
er etisk. Og ikke minst – slutt å kjøpe 
så mye klær! Klesproduksjonen viser 
hvordan alt henger sammen med alt. 
Man bruker enormt mye energi og 
vann i klesproduksjonen, den er en 
stor miljøforurenser som bidrar til kli-
maendringer. Fremover vil vi se langt 
flere sårbare mennesker på flukt på 
grunn av klima. Vi vet at det er mye 
utnyttelse av arbeiderne i klesproduk-
sjonen, også barnearbeid. Samtidig 
er det viktig å ikke glemme de andre 
bransjene som ikke har samme for-
brukerfokus, som for eksempel i ship-
ping og transport, hvor arbeiderne 
jobber relativt usynlig med å frakte og 
bringe varene omkring, sier Davis.
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Med Jesaja 
som ledestjerne

Dagfinn Høybråten har levd med Jesaja hele livet. Da 
passet det bra å bli generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp, som har Jesajas 58. kapittel som grunnfjellet 
i alt som gjøres.    
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Det var da Høybråten var 20 år og nyfor-
lovet at Jesaja ble ledestjernen. Han var 
blitt bedt om å være leder for KrFU og 
var gått inn i tenkeboksen. Var det poli-
tikk han ville med livet sitt? Han hadde jo 
hatt en politiker som far og visste hva det 
betydde. Var det livet han ønsket for seg 
og sin blivende fru?
– Da kom Jesajas ord til meg om å 
kjempe for de syke, de fattige og de 
undertrykkede. Slik samler Kirkens 
Nødhjelp noen tråder for meg. At jeg ble 
generalsekretær, er et uttrykk for lange 
linjer, sier Høybråten.   

10 MILLIONER BARN
Han er ikke ukjent med bistandsarbeid. I 
2000 etablerte Norge, USA, Bill Gates og 
Nelson Mandela GAVI, en organisasjon 
som skulle fremme vaksinering i ver-

dens fattigste land. Høybråten gikk inn 
i styret til GAVI i 2005. Ikke bare skulle 
GAVI sørge for at barna i alle verdens 
land ble vaksinert, man skulle også 
tilby utviklingsland nyutviklede vaksi-
ner. GAVI ble raskt den største bestille-
ren av vaksiner. Siden 60 % av verdens 
fødsler skjer i de (da 73) fattigste lan-
dene, klarte de å presse prisene betyde-
lig. Samtidig ga GAVI støtte til land som 
ikke hadde en god nok helsetjeneste til 
å følge opp vaksinasjonsprogrammet. I 
løpet av de neste årene ble 700 millioner 
barn vaksinert. Man regner med at 10 
millioner barn ble reddet, og innsatsen 
slo ut på tusenårsmålene (første ver-
sjon av bærekraftsmålene, red. anm). 
Barnedødeligheten ble halvert i perio-
den, halvparten tilskrives GAVI.
– Jeg har vært med på en målrettet og 

Jesaja 58
Er ikke dette den fasten jeg finner behag i, at dere løser 
ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte 
fri og bryter hvert et åk?  Er det ikke dette at du bryter ditt 
brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i 
hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke 
drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod?
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effektiv bruk av bistandsmidler. Det var 
viktig for meg å være ute i felt og følge 
vaksinen i alle ledd, helt til mødrene og 
helsearbeiderne. Vi møtte også myndig-
hetspersonene, for ingen får noe gratis i 
GAVI. Det er en egenandel som øker et-
tersom landene blir mer velstående, til 
de til slutt må betale for vaksinasjons-
programmet selv. Nå er GAVI nede i et 
50-talls land som støttes, så dette virker, 
sier Høybråten. 
– Det likner jo mye av måten Kirkens 
Nødhjelp jobber på. Folk får toalett-
skål, men må bygge veggene selv, for 
eksempel. 
– Ja, den gamle giver/mottaker-model-
len er på god vei ut i internasjonal bi-
stand. Man jobber rettighetsbasert og via 
partnere. Med rett har mottakerne også 
en plikt. Det vi gjør, må bane vei for en 
bærekraftig løsning. Også humanitært. 
Vi jobber også der langsiktig, for eksem-
pel ved først å kjøre inn vannvogner og 
så bore brønner, sier Høybråten. 

KIRKENES NØDHJELP
Høybråten, som både er medlem av 
Misjonskirken og Den Norske Kirke, er 
opptatt av at Kirkens Nødhjelp er kirke-
nes nødhjelp, at organisasjonen er eid av 
ulike kristne organisasjoner, og møter 
ulike religiøse menigheter der man job-
ber. Han var nylig i Kongo og så hvordan 
religiøse ledere brukte den bibelske his-
torien om Tamar for å snakke med me-
nigheten om kjønnsbasert vold. Ved å 
gå inn i bibeltekstene kan man snakke 
om et ømtålig tema på en nøytral måte. 
Kampanjen som Kirkens Nødhjelp støt-
ter, skal nå eksporteres til ti andre afri-
kanske land. 
– Slik kan vi ikke bare samarbeide med 
religiøse partnere for å få gjennomført 
prosjektene våre, vi kan faktisk være 
med på å endre holdninger fordi vi har et 
felles, religiøst ståsted. Det kunne vi ikke 
gjort om vi ikke var Kirkens Nødhjelp. 
Også UNICEF har oppdaget hvilket 
enormt fortrinn vi har, fordi man kan 
måle at det virker. I Tamar-kampanjen 

gikk den opplevde forekomsten av vold-
tekt signifikant ned i løpet av perioden 
der de religiøse lederne jobbet med den, 
sier Høybråten. 
– Samtidig får Kirkens Nødhjelp ofte kri-
tikk for at vi er for politiske, på samme 
måten som kirken får det. Særlig gjelder 
det i klimasaken.     
– Vårt oppdrag er å legge vår stemme til 
de fattiges stemme. Da er det umulig å 
ikke bli politisk. Det er en del av vårt di-
akonale oppdrag, og vi vil svikte vårt kall 
om vi ikke gjør det. Hver dag ser vi hvor-
dan klimaendringer rammer de fattigste. 
Det er en urettferdighet som vi må stå 
opp mot, vi må kreve en endring av poli-
tikk og forbruk, sier Høybråten.

DET UPOPULÆRE SOM VIRKER BEST
Høybråten er mest kjent som «røyke-
lovens far» fordi han satt som helse-
minister da røykelovens krav om røyk-
frihet også på restauranter og kafeer 
skulle innføres. Det ble en turbulent 
periode med blant annet drapstrusler 

21
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og hemmelig adresse for Høybråten. 
Vil klimakampen bli like upopulær? 
Sommerens bompengeopprør i Norge 
tyder på at kampen for klima blir like 
hard som kampen for røykfrihet. 
– Upopulære tiltak er ofte mer effektive 
enn populære. Det er ikke slik at man 
bare kan ta de populære avgjørelsene. 
Noe er likt i kampen mot røyk og kampen 
for klima, og det er at det er veldig lett å 
finne unnskyldninger for ikke å endre ad-
ferd. Det vi slipper ut av CO2, forsvinner 
ikke. Vi bidrar alle med å slippe ut CO2, 
og vi vet at det samlede avtrykket må 
ned. Med røykeloven gikk jeg fra skurk 
til helt over natten fordi folk likte det som 
skjedde. En by som kommer mer i ba-
lanse med seg selv og miljøet, vil bli en 
mer attraktiv by, men det vil ta lengre tid 
å se resultatene enn da røykeloven ble 
innført over natten, sier Høybråten. 
– Føler du at du er kommet «hjem» nå 
når du er kommet tilbake til Norge og en 
jobb for kirkene?
– Det er ikke en annen Dagfinn som 

gikk inn dørene til Kirkens Nødhjelp, 
enn hva jeg var som helseminister eller 
leder av Nordisk råd, men her får jeg et 
større rom, og jeg kan jobbe som en del 
av den store verdenskirkefamilien med 
det fantastiske nettverket vi er en del 
av, sier Høybråten.
– Du har jo allerede overrasket, for ek-
sempel med «snakkisen» på sosiale me-
dier der du oppfordret menn til å snakke 
om mensen. 
– Vi må snakke om de utfordringene vi 
jobber med å løse, ikke hva som er inter-
essant i et debattprogram. Å snakke om 
mensen er viktig fordi det er viktig for de 
menneskene vi hjelper. Mangel på tryg-
get og verdighet for jenter som har men-
sen, hindrer dem i å gå på skolen. Det 
hindrer utvikling, og det må vi snakke 
om, sier Høybråten.  

Dagfinn Høybråten
	Født i Oslo i 1957 og var leder i 

KrF fra 2004 til 2011.
	Utdannet statsviter 
	Han har vært både 

helseminister og arbeids- 
og sosialminister. De siste 
årene har han ledet Nordisk 
ministerråd.  

	Han ble i 2018 valgt til 
å lede sannhets- og 
forsoningskommisjonen, 
som skal granske 
fornorskingspolitikk og urett 
gjort mot samer og kvener/
norskfinner. 

	I april i år startet han i jobben 
som generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp. 

	Han bor på Nesodden, er gift og 
har fire barn og barnebarn. 

1. Dagfinn Høybråtens første tur med 
Kirkens Nødhjelp gikk blant annet 
til Lydias House i Goma, Kongo. Der 
fikk han møte overlevende etter 
kjønnsbasert vold.  

2. Norge arrangerte verdens første 
internasjonale donorkonferanse 
for kjønnsbasert vold, og 
Kirkens Nødhjelps partner Denis 
Mukwege var selvsagt invitert som 
foredragsholder. Da hadde Høybråten 
allerede møtt ham i Kongo. 

3. Leder i KrF besøkte et Kirkens 
Nødhjelp-støttet aidsprosjekt i 
slummen i Nairobi. Her sammen 
med regional representant Stein 
Villumstad.    
FOTO: Helle Aarnes/Kirkens Nødhjelp
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I Skien har damer fra ulike menigheter 
invitert til damefest i flere tiår. Pengene 
går til Kirkens Nødhjelp og Dorcas hus. 
Det er ikke stille rundt bordet når nesten 
halvparten av damene i klubben «Trøste 
og Bære» møtes til en prat på en av 
byens kafeer. De kjenner hverandre godt 
og har møttes til samvær og åndelig på-
fyll hver måned i årevis. Gunhild Vold har 
vært med fra starten – i 1975. 
– Vi er en aktiv gjeng. Her sitter ikke folk 
på rumpa, ler Gunhild. 

ROM FOR ALLE
Da de startet, var de fleste småbarnsfor-
eldre med hus og hage. Nå er mange flyt-
tet inn i leilighet, og det er en utfordring 
når man skal samle 12–14 damer en gang 
i måneden. Den som inviterer, bestem-
mer selv hva som skal serveres, og i det 
siste er det blitt en del enkel kveldsmat. 
– Vi sitter på stoler og bord. Da jeg flyttet 
inn i leilighet, ble det å servere horn med 
skinke. Da en av de som startet dame-
klubben skulle flytte i leilighet, var det 
et av kriteriene. Her er det stort nok til 
«Trøste og Bære», sa hun og kjøpte lei-
ligheten, sier Åse Dovland. 
Også på de vanlige klubbkveldene samles 
det inn penger. Da holder en av damene 
i gjengen en innledning til et tema, og så 
loddes det ut noe hyggelig. Siden 2000 har 
pengene gått til Kirkens Nødhjelps arbeid 
for kvinner, og de siste årene er midlene 
øremerket Dorcas Hus. Svimlende 425 
000 kroner fra loddsalg og damefester er 
blitt sendt til Kirkens Nødhjelp.  

I begynnelsen samlet vi inn til misjonen, 
men ikke alle likte det, og vi ville ikke at 
vi skulle bli en misjonsforening. Så støt-
tet vi en periode innsamlingen til en ek-
stra prestestilling i Gjerpen menighet, 
men fra år 2000 var det stor enighet om 
å gjøre en innsats for Kirkens Nødhjelp, 
sier Liv  Jorånn Høgseth. 

DAMEFEST
De virkelig store pengene renner inn når 
det inviteres til damefest i januar. Alle 
de 16 damene i klubben får invitere så 
mange de vil så lenge de har med mat 
til alle. Damekoret Jada er med hvert år 
og opptrer, ja – de tilpasser sågar tur-
neen sin til damefestene. I fjor kom det 
hele 130 damer, og 30 000 ble overført til 
Dorcas hus. 
– Da vi startet med dette på 70-tallet, 
var det kabaret som var det helt store å 
servere på fester. (Ymse grønnsaker og 
mat/fisk/reker i aspik. Red anm.) Så me-
nyen på damefesten er kabaret, sier Liv 
Jorånn Høgseth. 

– Så har vi to menn på kjøkkenet. De sli-
ter vi helt ut, legger Gunhild Vold til. 
De siste to årene har de tatt inngangs-
penger for damefesten, men det har vært 
lotteriet som har vært mest innbrin-
gende. Bordet med gevinster er nemlig 
enormt, og her er det ikke bare ting man 
finner i skapet. Flere ganger har man fått 
inn malerier fra en av byens kunstnere. 
Også gjester tar med seg gaver, så her er 
vinnersjansene store. Og for at det ikke 

skal ta for lang tid, har man tatt i bruk 
ny teknologi for å få trukket alle premi-
ene raskt. Tiden skal nemlig gå til hyg-
gelig selskap og åndelig påfyll. Som en 
av byens politiadvokater som fortalte om 
arbeidet sitt. Eller Kirkens Nødhjelp som 
kan fortelle hva pengene til Dorcas hus 
faktisk går til. 

– Du blir ikke heit på det du ikke veit, er 
det ikke det det heter? Jo mer påfyll, jo 
bedre, sier Åse Dovland.
– Folk stopper meg på gata allerede på 
høsten og forteller at de gleder seg til 
festen, sier Gunhild.  
– Så kårer vi «årets engel» under festen 
for å vise at vi setter pris på dem, sier Åse. 
– Det er helt tilfeldig hvem som blir 
trukket ut som engel. Vi er jo engler 
alle sammen, av og til, i alle fall, sier 
Gunvor Reite.

ENN MANNFOLKA, DA?
Det er ikke noen tvil om at disse damene 
vet å lage sus i serken. Men hva med ek-
temennene, da? Sitter de i sofaen og ven-
ter på at damene skal komme hjem?
– Noen av mennene våre er med i en 
mannsklubb. De samler også inn penger 
til Kirkens Nødhjelp. De har valgt å støtte 
et vannprosjekt. Men de arrangerer ikke 
fester, så det blir på langt nær så mye 
penger som vi samler inn her, smiler Liv  
Jorånn og bedyrer at noen rivalisering 
mellom klubbene, nei, det er det ikke…. 

Inviterer til 
damefest!

I Skien har damer fra ulike menigheter invitert til damefest i flere tiår. 
Pengene går til Kirkens Nødhjelp og Dorcas hus.    
TEKST OG FOTO: Aina Johnsen Rønning
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Damegruppa i Skien inviterer venner og kjente 
til damefest en gang i året. Det er så populært 
at det hender noen maser seg inn på festen, 
eller ber om å få ha med seg døtrene… Over-
skuddet fra festene går til Kirkens Nødhjelp, 
og det er ikke småpenger det handler om.
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Et valg for framtiden 
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40 prosent av palestinske ungdommer i Jerusalem fall-
er ut av skolesystemet før de er ferdige. På den Kirkens 
Nødhjelp-støttede skolen i Beit Hanina i Øst-Jerusalem 
slutter så godt som ingen. Og åtte uker etter siste ek-
samen har 67 prosent fått seg jobb.   
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

De mer enn tre millioner palestinerne 
som bor på den okkuperte Vestbredden 
og i Øst-Jerusalem, lever i en hverdag 
preget av stor arbeidsløshet og fattigdom, 
husødeleggelser og trakassering, vold og 
vilkårlige arrestasjoner. De færreste har 
tro på en bedre framtid, og motløsheten 
er stor. Noe som i stor grad også går ut-
over skolegangen til palestinske ungdom-
mer. Utsiktene til å få seg noe annet enn 
helt enkle jobber er små, og over 40 pro-
sent velger derfor å hoppe av. 

KOKKER OG SVEISERE
Det lutherske verdensforbund (LWF), en 
av Kirkens Nødhjelps mangeårige og vik-
tige partnere, har drevet utdanningspro-
sjekter for palestinske ungdommer helt 
siden 1949. På vei til Ramallah, åtte ki-
lometer nord for sentrum av Jerusalem, 
ligger et lite palestinsk område kalt Beit 
Hanina. Siden 1964 har LWF på skolen 
her utdannet blant annet bilmekanikere, 
frisører, snekkere, sekretærer, kokker, 
sveisere og elektromontører. Og det med 
stor suksess. Av elevene i dag er det 
knappe 3 prosent som slutter før de er 
ferdige. Og enda mer imponerende: Før 
det har gått to måneder, har nær syv av ti 
fått seg jobb.
–  Jeg bor med familien min i en flykt-
ningleir ikke så langt herfra. Jeg sluttet 
på skolen og hadde ikke noe å gjøre. Jeg 
har alltid syntes det har vært gøy med 
elektronikk, og familien min oppfordret 
meg til å gjøre noe jeg hadde lyst til, og 
som jeg etter hvert kan livnære meg av, 
sier 18 år gamle Ayat Abu Rajab. Hun 
snakker høyt fra det øverste trinnet av 

en stige mens hun monterer et overvå-
kingskamera. Installasjoner som dette 
er sentrale på linjen for elektromontø-
rer. Og stemningen er god. Ayat mister 
en skrue, og medelevene som står rundt 
stigen, flirer høyt. Ayat svarer med å 
glise tilbake og rekke tunge. 

STARTE EGEN BUTIKK
– De aller fleste av elevene våre lever 
under harde kår, svært mange under fat-
tigdomsgrensen. Det sier seg selv at det 
ikke bare er lett å motivere seg til skole-
gang. Men vi kan heldigvis vise til svært 
gode resultater, og det at de aller fleste 
får seg ordentlige jobber etter uteksami-
nering, gjør at vi på langt nær har skole-
plasser til å dekke behovet for alle som 
søker, sier rektor Mahmoud ‘Adarbeh. 
– Vi har veldig lite, men etter to år her 
på skolen har jeg planer om å starte min 
egen virksomhet, et lite monterings-
firma. Det vil gi meg et liv med inntekt, 
og jeg er sikker på at jeg aldri vil angre 
på valget mitt, sier Ayat og forteller at 
både søsteren og broren har vært hel-
dige å få plass på henholdsvis linjene for 
kokkelære og bil. 

JENTESATSING
– Vi har de senere årene satset spesi-
elt på linjer som tiltaler jenter, og selv 
om de fortsatt er i klart mindretall, har 
vi i dag 137 jenter mot nær 700 gutter. 
Vi er stolte av det, men skal rekruttere 
enda flere i årene som kommer, sier 
Mahmoud og smiler til Ayat, som akkurat 
har kommet seg ned fra den litt vaklende 
stigen. – Bra jobbet!
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Hvordan gikk det 
med jentene?

«Bring back the girls», ropte en hel verden for et par år siden etter at Boko Haram 
hadde bortført 391 skolejenter i Nigeria. Hvordan gikk det med disse jentene? Og 
hvordan går det med jesidiekvinnene i Libanon og rohingyajentene i Bangladesh?   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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NIGERIA
80 prosent av jentene som Boko Haram 
tok, har rømt eller er løslatt. Problemet 
er at lokalsamfunnene ikke vil ha dem 
tilbake. Regjeringens tilbud er å begynne 
på skolen helt på nytt i egne klasser, noe 
som naturligvis fører til at mange drop-
per ut av skolen. Kirkens Nødhjelps så 
derfor behovet for et rådgivningssenter 
for de overlevende.
– Jentene kom tilbake til tomme hus, og 
mennene i landsbyene ville ikke gifte seg 
med dem. Mange så seg nødt til å selge 
kroppen sin for å overleve, sier Nubwa 
Iliyasu Chama, som jobber i EYN, som er 
kirken til Chibok-jentene som ble bort-
ført av Boko Haram. I EYN er hun an-
svarlig for GBV-programmet i Nigeria, 
og hun har jobbet tett med flere av 
Chibok-jentene.
– Regjeringen reddet dem fra Boko 
Haram, men de beskytter dem ikke mot 
militære overgripere. I en landsby jeg var 
i, fortalte åtte jenter under 17 år at de var 
blitt voldtatt av militæret, sier Nubwa, 
som sliter med å få kvinnene til å opp-
søke hjelp mot traumene sine. 
– De tør ikke. De blir heller i situasjonen. 
De føler de allerede har mistet alt. Hva 
mer kan skje? sier de. 

Nubwa er bekymret for måten jentene 
ble løslatt på. Regjeringen løslot fem av 
lederne for Boko Haram, og terroristene 
fikk penger mot å løslate jentene.
– Landsbyene er sårbare mot angrep. 
Men internasjonalt fokus hjelper oss, 
sier Nubwa Iliyasu Chama. 

BANGLADESH
Flere hundre tusen rohingyaer flyk-
tet fra Myanmar da regjeringssoldater 
angrep landsbyene deres. Nå er de i 
Bangladesh, mange av dem i den gigan-
tiske flyktningleiren Cox Basar. Her iso-
lerer jentene seg av frykt for overgrep, 
sier Sharifa Halila Abdul-Aziz som job-
ber for vår partner i Cox Basar. 
– Alle kvinnene i Cox Basar forteller 
den samme historien. De så far og eller 
bror bli drept, de ble voldtatt eller grup-
pevoldtatt, og de rømte over grensen. 
Problemet er at faren for å bli voldtatt i 
leiren er stor siden den ligger i en gjen-
nomfartsåre for menneskehandel og 
narkotika. Jentene er såpass redde at de 
isolerer seg i teltene sine, sier Sharifa 
Halila Abdul-Aziz. 

Det Sharifa frykter mest, er at World 
Food Program skal kutte i matrasjonene 
i leiren. Allerede nå ser hun at jenter sel-
ger kroppen sin for å få penger til nød-
vendig medisin. 
– Flyktningene har ikke flyktningstatus 
i Bangladesh, de får ikke jobbe eller gå 
på skole. Det er et samfunn uten frem-
tid. Vi ser mye både av «survivor sex» 
og barneekteskap. Når jentene er 12–13 
år, kan de giftes bort mot medgift. Det 
igjen fører til kompliserte svangerskap 
og fistula. Barn som fødes etter voldtekt, 
er uønsket av familien, men adopsjon er 
ulovlig i Bangladesh, og barna risikerer 
å bli solgt til menneskehandlere, sier 
Sharifa Halila Abdul-Aziz. 

LIBANON
Libanon er blitt en eneste stor flyktnin-
gleir med en befolkning som har doblet 
seg på grunn av flere flyktningkriser i 
landene rundt. Blant annet er det mange 
syriske jesidiekvinner som har rømt 
til Libanon etter å ha blitt brukt som 
sexslaver av IS. Kirkens Nødhjelp støtter 
arbeidet med disse kvinnene, blant annet 
en kvinneklinikk og et mannssenter. 
Voldsproblemet er nemlig kulturelt – en 
del av kulturen.
– Jeg brukte mye tid på å snakke med 
kvinnene om vold, men de sa at dette 
visste de jo – gå og snakk med mennene. 
Det er de som utgyter vold, sier Ghida 
Anani, grunnlegger og leder av Abaad-
senteret i Libanon, en samarbeidspart-
ner til Kirkens Nødhjelp. 
– Regjeringen gjør ingenting for å hin-
dre vold, og kvinnene sitter igjen med 
skylden. Æresdrap og barneekteskap 
blir normalt fordi det er tradisjoner flykt-
ningene har med seg. Hivtilfellene øker. 
Kvinnene selger sex for å overleve, sier 
Ghida Anani. 

Også i Libanon er flyktningstatusen et 
problem. Barn arver fars nasjonalitet, 
og når barn fødes etter en voldtekt, blir 
det enten rettsløst og identitetsløst eller 
man må få voldtektsmannen til å regis-
trere barnet som sitt. 
– Disse barna eksisterer ikke, de er glemt 
av samfunnet og er enkle ofre for grupper 
som vil bruke dem som barnesoldater. 
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– Hver gang et barn voldtas, er det vår fremtid som står 
i fare, sa fredsprisvinner Denis Mukwege på Oslo-besøk.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning  FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Oslo fikk æren av å avholde den første, 
store internasjonale donorkonferan-
sen om kjønnsbasert vold, og Kirkens 
Nødhjelp stod ansvarlig for seminar-
dagen for organisasjonene. Selvsagt 
var Kirkens Nødhjelps partner Denis 
Mukwege invitert. Han jobber normalt 
på Panzi-sykehuset i Kongo, der han 
opererer opptil ti voldtatte kvinner hver 
dag, og er verdensledende i medisinsk 
behandling av kvinner som har fått øde-
lagt underlivet sitt. Panzi-sykehuset har 
vært i drift i hele 20 år, men Mukwege 
jobber fremdeles opp til 17 timer om 
dagen. Køen av ødelagte kvinner og 
barn vil ingen ende ta. Det positive er at 
sykehuset har fått så mye erfaring på 
området at metoden nå brukes i andre 
land, og med fredsprispengene håper 
Mukwege å eksportere kompetansen yt-
terligere. 
– Vi må se på kjønnsbasert vold i et ho-
listisk perspektiv, der vi gir hjelp både 
medisinsk, psykososialt, fysisk og ju-
ridisk. Ja, hele samfunnet må til be-
handling. Vi må se på den maskuline 
kulturen slik at kvinner får de samme 
rettighetene som menn, også i praksis. 
Vi trenger å «detoxe» maskuliniteten, sa 
Mukwege. 

DE MÅ STRAFFES
Mukwege mener at det ikke lenger fin-
nes noen unnskyldning for å ikke ta tak i 
problemet. Kvinnene er nå blitt så sterke 
at de snakker om dette, og da må de få 

rettferdighet, poengterer Mukwege. For 
å hjelpe landene til å gi kvinnene rett-
ferdighet vil Mukwege ha et paradigme-
skifte i bistanden. 
– Katastrofer kommer og går, mens 
ofrene blir. Det er når kameraene blir 
slått av at situasjonen for disse kvin-
nene blir uholdbar. Vi må endre den hu-
manitære bistanden slik at også den blir 
langsiktig, sa Mukwege.  

Mukwege snakket mye om at det in-
ternasjonale samfunnet må gripe inn 
slik at overgriperne ble straffet. Blir de 
ikke straffet for sine ugjerninger, så blir 
ikke den sosiale kontrakten respek-
tert, og alle gjør hva de vil, understreket 
Mukwege. Å ha gode lover på området 
hjelper lite dersom det ikke etterføl-
ges i praksis. Landene må derfor holde 
hverandre ansvarlige; om voldtekt i krig 
ikke straffeforfølges i landet der voldtek-
ten skjer, bør andre land straffeforfølge 
gjerningsmannen, mener Mukwege. 

– Vi kan ikke snakke om landenes suvere-
nitet så lenge de ikke kan beskytte kvin-
nene. Da er det snakk om humanitet, ikke 
suverenitet. Rettferdighet skal ikke være 
forhandlingsbart, men noe for alle, all-
tid! I Kongo har vi hatt mobile rettssaler 
for å komme oss ut til ofre og gjernings-
menn ute i landsbyene. Det har virket, sa 
Mukwege før han satte seg på flyet til-
bake til legegjerningen sin i Kongo. 

– Krise for 
humaniteten!
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Presten fikk henne til å snu 
– nå omskjærer hun ikke datteren

Sinke Gorfe hadde tenkt til å omskjære datteren. Men da hun fikk 
høre om alle problemene datteren kunne få, ombestemte hun 
seg. Kirkens Nødhjelp samarbeider med religiøse leder for å få 
slutt på omskjæring. Presten fikk Sinke til å ombestemme seg.
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Før kom presten for å velsigne det nyfødte barnet etter sju dager.  Nå har 
han flere ting på lista han vil snakke med nybakte mødre om.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Anette Torjusen/Kirkens Nødhjelp

Den unge kvinnen reiser seg med den 
fem måneder gamle datteren på armen 
for å hilse på presten som kommer på 
besøk.  Første gang han sto på døra, 
hadde hun nettopp født sitt første barn. 
Da hadde han alvorlige ting å ta opp. Det 
fikk henne til å spisse ørene. 

BRUKER FØRSTE MULIGHET HAN HAR
Vi er med Feleke Tekile på visittrunde i 
landsbyen. Han har vært prest i Ankober, 
noen timer utenfor hovedstaden i Etiopia, 
i 31 år. Han har ansvar for å følge opp 120 
familier, og han besøker dem hver måned. 

I dag skal han blant andre besøke Sinke 
Gorfe (26) og datteren hennes på 1,5 år. 
Fra å være en tradisjonell prest går han 
nå rundt og snakker om kvinnehelse, 
omskjæring, barneekteskap, prevensjon 
og velferd for jentebarn. Det hele star-
tet for tre år siden. Da ble han med på et 
samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp og 
den ortodokse kirken. 

– Der fikk vi opplæring i hvordan vi skal 
snakke med unge mødre om omskjæ-
ring. Nå bruker jeg første mulighet jeg 
har til å snakke med mødre, og den mu-
ligheten er når barnet er sju dager gam-
melt og skal få velsignelse.
Da er hele familien samlet, og han kan 
fortelle mødre, besteforeldre og fedre 
om omskjæring. 

– Jeg forteller dem at det ikke står noe 
om omskjæring i bibelen, og at det ikke er 
noe hun må føle seg forpliktet til å gjøre 
mot datteren sin. Heller ikke kirken sier 

noe om omskjæring, understreker han. 

For presten er det viktig å fortelle 
mødrene at jentebarnet deres er helt 
perfekt som det er. 
– Jeg lærer mødrene at jentebarnet 
deres er født perfekt som det er, med 
alle deler av kroppen slik de skal være. 
Jeg forteller at ingen deler av krop-
pen skal fjernes. Kirken vil ikke ha 
kjønnslemlestelse; det er ikke noe vi 
oppmuntrer til. 

HÅPER PÅ ET GODT LIV FOR DATTEREN
Tekile forteller at før han og de andre 
prestene fikk denne opplæringen, ble 
mange jenter giftet bort, bortført, vold-
tatt og både fysisk og psykisk skadet. 
– Når vi nå jobber med dette sammen 
med Kirkens Nødhjelp, ser vi at barnas 

helse i sognet har blitt bedre, og færre 
jenter giftes bort og omskjæres. 

Nå lurer du kanskje på hvorfor kvinnene 
lytter spesielt til prestene. Prestene har 
nemlig stor betydning og er på mange 
måter navet i samfunnet. Når presten 
sier noe, lytter befolkningen. Derfor har 
det vært ekstra viktig å få prestene til 
å snakke om omskjæring, slik at flere 
kvinner lytter, og færre jenter omskjæ-
res. Kirkens Nødhjelp ser at det nytter. 
Flere steder hvor vi samarbeider med 
religiøse ledere, ser vi gode resultater. 
En av dem som ombestemte seg, var 
nettopp Sinke Gorfe, som vi er med hjem 
til i dag. Hun hadde tenkt å omskjære 
datteren Tizebet Hilu, men kom på andre 
tanker da presten banket på døra. 
– Jeg hadde fått med meg at flere 
mødre ikke lenger valgte omskjæring. 
Det gjorde at jeg også begynte å tenke 
på det. Da presten fortalte meg om hva 
som kunne skje med datteren min etter 
omskjæring, bestemte jeg meg for ikke 
å gjøre det. Mannen min var også enig, 
forteller hun. 

Det gjorde stort inntrykk på henne da 
presten fortalte om utfordringene datte-
ren kunne få. At hun kunne få store hel-
seproblemer. Hun kunne få skader under 
fødsel, problemer med urinering, med 
sexlivet og masse blødninger. 
– Da bestemte jeg meg. Jeg håper nå at 
datteren min får et godt liv. Jeg håper 
hun får seg en god utdannelse og etter 
hvert blir lærer, sier hun. 

Feleke Tekile har vært prest i 31 år, men først de siste 
tre årene har han jobbet mot omskjæring og barneek-
teskap sammen med Kirkens Nødhjelp. 
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– Det er fint å kunne hjelpe til med husholdningsbudsjettet, sier 14 år gamle Nway 
Nway Win mens hun pakker inn valmuestilker til bruk i kinesisk alternativmedisin.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Familien har også lånt penger til å kunne 
produsere stolper i betong. Nå har de 
penger nok til at alle barna får utdan-
nelse, også Nway, som vil bli lærer. 
– Tidligere jobbet vi i et steinbrudd med 
å hugge stein. Hadde vi ikke fått lånt 
pengene, ville jeg ha måttet jobbe mye 
hardere som dagarbeider, sier den 55 år 
gamle faren U Myo Win.

Væpnede konflikter og faren for tvangs-
rekruttering driver landsbybefolkningen 
inn til Myanmars byer. 41 % bor i slum-
men, og mulighetene til ekstrainntek-
ter er minimale. Mikrolån fra Kirkens 
Nødhjelp kan spille en rolle for de fat-
tigste. Her samarbeider vi med bydels-
ledelsen i slummen om hvem som bør få 
mikrolån. Det er kvinner i de fattigste fa-
miliene som prioriteres. Lånene de får er 

bokstavelig talt mikro. Det er ikke mange 
hundrelapper det er snakk om – og alle 
lån betales tilbake innen to år! De flin-
keste gründerne investerer mikroinves-
teringene inn i litt større investeringer, 
slik familien til Nway har gjort. Neste mål 
for familien er å skaffe seg en bil. 

Penger til utdanning
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Det er en flott anledning for mange til 
å vise internasjonal solidaritet for før-
ste gang. Men vannsikkerheten i verden 
forverres. Derfor består Fasteaksjonen 
også av en politisk kampanje som også i 
år handler om klimaendringer.

BESØKTE 3000
I løpet av Fasteaksjonen 2019 besøkte 
Changemaker over 3000 konfirman-
ter rundt om i Norge. Budskapet var 
enkelt. Det er vi som er unge som må 
ta grep for å stanse klimaendringene. 
Foreldregenerasjonen og politikerne de 
har valgt, er ikke i stand til å gjøre det.

INNSAMLINGSAKSJON
Fasteaksjonen er todelt. For mange er 
den nok først og fremst en innsamlings-
aksjon. Pengene går til alt av Kirkens 
Nødhjelps arbeid med et hovedfokus på 
vann. Vann har vært hovedfokuset i flere 
år og er et område der Kirkens Nødhjelp 
har stor kompetanse som de får mye in-
ternasjonal anerkjennelse for.

53 PROSENT!
Det var det klare kravet fra Kirkens 
Nødhjelp og Changemaker! Det er 
Norges rettferdige andel av kutt i kli-
magasser her hjemme. Nettkampanjen 
53prosent.no samla inn 3700 underskrif-
ter. På kampanjesida fikk konfirmantene 
mulighet til å skrive inn hvilke klimas-
marte valg de er villige til å gjøre i sin 
hverdag, for så å utfordre politikerne til 
gjøre viktige grep i klimapolitikken. Den 
12. april overleverte vi, sammen med 
Kirkens Nødhjelp og konfirmanter, un-
derskriftene til klima- og miljøminister 
Ola Elvestuen.

Etter å ha prata med så mange konfir-
manter om klimaendringene er det ingen 
tvil om at dette er noe som opptar dem. 
Konfirmantene er utålmodige og redde 
for konsekvensene av at politikerne ikke 
tar grep. Dette er en gruppe som nesten 
ingen lytter til, men de har mye å si, og 
vi har brukt Fasteaksjonen til å gi stem-
mene deres den plassen de fortjener. 
Helt inn til klima- og miljøministerens 
kontor!

3700 underskrifter

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  

Konfirmanter og andre samla i år inn 29 millioner kro-
ner i Fasteaksjonen. Det gir 150 000 mennesker tilgang 
til rent vann resten av livet.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Anette Torjusen/Kirkens Nødhjelp
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I Sindh-provinsen i Pakistan er analfabetismen 
hos jenter på svimlende 87 prosent. 18 år gamle 
Patu er av de heldige der hun setter seg elegant 
opp på brorens motorsykkel.   
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Hun er på god vei til å nå drømmen 
sin og bli lege. Patu er snart ferdig 
med videregående og har gode nok 
karakterer til å komme inn på drøm-
mestudiet. Ikke minst så har hun 
foreldrenes støtte i ryggen. 
– Dette skal jeg klare. Foreldrene 
mine vil jobbe for å betale avgiftene 
til skolegangen. Selv broren min 
har sagt at han skal bidra, sier Patu 
stolt. 

INGEN SELVFØLGE
Patu er yngst i søskenflokken, og 
de fire andre søstrene ble gift som 
13-åringer og fikk dermed ingen ut-
dannelse. Nå er Patu 18 og kan gifte 
seg med lovens velsignelse, men det 
sitter langt inne. 
– Om jeg skulle ha giftet meg, så 
måtte jeg ha fått svigerforeldrenes 
aksept for å fortsette å gå på sko-

len. Det tar jeg ikke sjansen på, sier 
Patu, som går ettermiddagsskole i 
tillegg til vanlig skole for å sikre seg 
gode nok karakterer for å komme 
inn på medisinstudiene.  

JORDLAPP TIL DATTEREN
Det er Kirkens Nødhjelps partner 
Baanhn Beli som har bevisstgjort 
innbyggeren i hindulandsbyen Kot-
Ghuam om å gi jentene like rettig-
heter som guttene. Nå går alle på 
skole, og ingen giftes bort før de er 
myndige. I tillegg har flere blitt over-
bevist om at også jentene bør få eie 
land. 
– Jeg  har en datter og en sønn og 
kjøpte for lenge siden to åkerlapper 
som sønnen min skulle arve. Nå har 
jeg ombestemt meg og vil gi en åker-
lapp til datteren min og den andre til 
sønnen, sier Paru stolt. 

Støvete 
skolevei
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Ofte nektes jenter i Sindh-provinsen å gå på skolen fordi de da må 
gå langt på støvete skoleveier. Foreldrene føler skam for å sende 
jenter alene langs veiene, men Patu er heldig og får broren Daan 
Sing til å kjøre henne. 
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Ønsker du å tilgodese dine hjertesaker i testamentet?
Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg, eller hvordan et 
testament skal se ut? Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi  deler av arven til veldedige formål?
Velkommen til åpent informasjonsmøte om arv og testament:

Oslo: onsdag 11. september
Trondheim: mandag 16. september

Bergen: onsdag 18. september

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

vil være til stede for spørsmål, og stiller med egne jurister som kan bistå videre.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring 

Siv Holthe Krogh i Kirkens Nødhjelp på telefon 480 52 166 for mer informasjon. 

KVA ER DÅ EIT 
MENNESKE? 
To kvinner eg møtte i Soweto i Sør-Afrika, hadde fått symas-
kiner ved hjelp av midlar frå Kirkens Nødhjelp. Symaskinene 
hadde dei brukt til å sy kle som dei selde. Eg spurde kva det 
hadde hatt å seia for dei. Då smilte dei så breidt som berre eit 
smil kan bli, og sa: «No kan vi kjøpa såpe og kjenna oss vakre!»
Smilet og svaret fortalde om verdigheit. Dei kjende seg sette 

og verdsette. Nokon som dei aldri hadde sett, hadde sett dei på 
ein måte som nådde fram, og som virka.

Menneskeverdet er truga frå mange kantar. Temaet for dette 
magasinet er menneskehandel. Sjølve ordet er ei sjølvmotsei-
ing, for menneske kan ikkje vera ei handelsvare. Likevel er det 
det. Lova set forbod mot det, samfunnet tek avstand frå det, og 
dei aller fleste av oss ser på det som umogleg.

Når menneske blir ting, ei handelsvare, har det gjerne starta 
ein heilt annan stad. I ytringsfridomens namn kan det byrja 
med tilsynelatande ufarlege kommentarar om personar eller 
grupper av menneske, det får støtte frå andre, og utan å sjå det 
er menneskeverdet blitt borte på vegen. Då er vegen open for å 
bruka – og misbruka – menneske.
Salme 8 gjer ikkje unntak. Her er målestokken: 
«Når eg ser din himmel, eit verk av dine fingrar,
          månen og stjernene som du har sett der,
          kva er då eit menneske – at du hugsar på det,
          eit menneskebarn – at du tek deg av det?
          Du sette han lite lågare enn Gud
          og krona han med herlegdom og ære»

Av Gunnar Kartveit,
regionskonsulent for Sogn og Fjorande og Hordaland,
Kirkens Nødhjelp

Andakt

ANNONSE
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Skade-, lakk-, og glasverkstad på Hafstadflata i Førde Tlf. 57 83 72 50 • post@bilskadesenteretas.no • www.bilskadesenteret-as.no

Varmevoksantirust
- det beste du kan gi bilen

Lakkbehandling utan kostbare 
etterbehandlingar

Keramisk  
lakkbehandling

Rutereperasjon og -skift 
på alle bilmerker

BILSKADESENTERET ASSKADE  

PÅ BILEN
?

57 83 72 50 MÅN - FRE 07.30 – 16.30
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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

1,5 MILLIONER TAKK!
 
I fjor fikk over 1,5 millioner mennesker varig 
tilgang til rent vann gjennom Kirkens Nødhjelps 
prosjekter. Flere enn 1,8 millioner fikk nødhjelp 
i humanitære katastrofer, og over 130 000 barn 
under fem år fikk helsehjelp. Dette er bare noen 
få av resultatene fra Kirkens Nødhjelps arbeid i 
2018. Flere nøkkeltall finner du på nettsiden vår.
 
Det koster bare rundt 200 kroner å gi ett 
menneske varig tilgang til rent vann. Hver 200-
lapp du gir kan bidra til at et barn overlever de 
fem første, sårbare årene. 200-lappen kan bety 
tid til skolegang og lek for en jente – eller til 
arbeid og familieliv for moren hennes. Den blå 
seddelen kan være forskjellen på liv og død for 
noen som flykter fra tørke og konflikt i Somalia. 
Akkurat den 200-lappen kan forandre alt for et 
menneske. Du kan forandre alt. 
 
Sammen forandrer vi verden – ett menneske om 
gangen. Takk for at vi kan regne med deg!


