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Dette er en spesialutgave av Kirkens Nødhjelp-magasinet
med et første opplag på 10 000. Vannmagasinet går først
og fremst til nye givere. Kirkens Nødhjelp-magasinet utgis
4 ganger i året i et opplag på ca 45 000. Bladet er gratis og
sendes til alle givere og støttespillere. Magasinet har lave
produksjons- og trykkekostnader.
Endringer?
Skal du flytte, endre adresse, ønsker du informasjon på
e-post istedenfor i postkassen, eller får du flere
magasinet til samme husstand, men ønsker bare ett?
Send en e-post til giver@kirkensnodhjelp.no eller ring
22 09 27 00 kl. 9–15.
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo
Postadresse: Pb. 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00 E-post: giver@kirkensnodhjelp.no
Internett: www.kirkensnodhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248
Kirkens Nødhjelp er medlem
i Innsamlingskontrollen.
Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden.

LEDER:

Vann forandrer alt
Vann er en kilde til alt liv. Rent vann er en
forutsetning for utvikling.
I dag har åtte av ni mennesker i verden tilgang til rent vann. Aldri før har flere barn
overlevd å fylle fem år. Aldri før har flere
jenter gått på skole. Aldri har så mange
mennesker kommet seg ut av ekstrem
fattigdom. Millioner av dem har fått rent
vann på grunn av arbeidet til Kirkens
Nødhjelp, våre lokale partnere og våre givere i Norge. Rent vann redder liv og forandrer liv.
Men fortsatt mangler ett av ni mennesker tilgang til rent vann. Og trusselen fra
pandemier som covid-19 viser at rent vann
og hygienetiltak er viktigere enn noensinne. Derfor fortsetter Kirkens Nødhjelp
å styrke arbeidet med å sikre alle mennesker tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og hygieneartikler som såpe.
Og derfor er din støtte mer verdifull enn
noensinne.
I 1947 strakte nordmenn ut en hjelpende
hånd til Tysklands sivile ofre gjennom lokale norske menigheter. Slik ble Kirkens
Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt
ingen grenser. Vi søker å møte den med

grenseløs kjærlighet. Hjelpen gis betingelsesløst og uten intensjon om å påvirke menneskers religiøse tilhørighet.
Gjennom de kirkelige nettverkene og den
globale bevegelsen vi er en del av, utfordrer og mobiliserer vi religiøse ledere til
fred og forsoning, jenters og kvinners rettigheter, bærekraftig ressursutnyttelse og
forebygging av pandemier som covid-19.
I dette vannmagasinet får du lære mer om
vann, utvikling og Kirkens Nødhjelp. Og
ikke minst får du møte noen av dem som
har fått rent vann i Somalia, et av over 30
land Kirkens Nødhjelp arbeider i. Somalia
er et land der folk i en årrekke har vært
rammet av væpnet konflikt og tørke, og
der de fleste internasjonale hjelpeorganisasjoner ikke slipper til. For bak kartene,
grafene og tallene skjuler det seg mennesker som deg og meg. Hver av dem har
sin historie å fortelle.
God lesning!

Dagfinn Høybråten

generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp

FORSIDEN: Hawo vasker
hendene sine i vann fra
Kirkens Nødhjelp i
flyktningleiren Jilab utenfor
Garowe i Somalia.
FOTO: Håvard Bjelland
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PS: I dette magasinet finner du et utvalg av våre historier om vårt arbeid med vann,
hygiene og sanitær, både nyere historier og historier fra de siste årene. Dersom du har
fulgt Kirkens Nødhjelp tidligere, vil du kanskje møte kjente fjes i dette magasinet.
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HYGIENE REDDER LIV: Er det noe Covid-19 har vist oss alle, så
er det at rent vann og god hygiene redder liv.

26
RENT VANN I LANDSBYEN BALLEY: – 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 i Balley,
Somalia.

24
HELT I FELT: – Jeg ville være med på å forandre liv. Gjennom
jobben kan jeg det. Sammen med Kirkens Nødhjelp forandrer
vi liv for marginaliserte mennesker, sier vannsjef Ebba Tafese
i Etiopia.
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VANNINGENIØR: Møt Åshild, som er vanningeniør i Kirkens
Nødhjelp og trives med å jobbe med vann, hygiene, sanitær og
mennesker!
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Hawos
hjelpende
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Etter at mamma og storebror døde, har 12 år gamle
Hawo tatt over mye av det
daglige ansvaret for familien. - Aller helst vil jeg
bli sykepleier. Fordi jeg jeg
ønsker å hjelpe andre.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland

Smilet sitter et stykke inne, men det er
likevel en voksen mildhet i blikket til
Hawo. Som en blanding av sjenanse og
ikke minst opplevelser ingen unner et
barn. For få år siden, hun husker det
så godt, levde hun med mor og far, fem
brødre og en søster. Et enkelt, men godt
liv som nomader ute i det golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var
før regnet sluttet å komme. Sesong etter
sesong. Før geitene de livnærte seg av
startet å dø, en etter en. Før de selv ble
utmagret. Før Hawo så mistet mamma
og deretter storebroren sin. Han var
bare skinn og bein, og da han ble syk ,
maktet ikke kroppen mer.
STAGGET DØDEN
– Vi har ingenting. Men vi kom hit for
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav
stemme. Og forteller om da de voksne
bestemte at storfamilien måtte komme
seg til Garowe, provinshovedstaden bare
fire mil unna. Hit til flyktningleiren Jilab
3. Hvor nye klimaflyktninger strømmer til
hver eneste dag. I 2010-2012 ble Somalia
rammet av den mest alvorlige tørken på
60 år, og hungersnøden tok livet av nærmere 260.000 mennesker. Om massiv
nødhjelp så langt har klart å stanse de
massive dsødstallene, er ifølge FN 2.6
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millioner somaliere på flukt, hovedsaklig
fra tørke, men også konflikt.
LIVSNØDVENDIG VANN
Om de har mistet stort sett alt, sørger
Kirkens Nødhjelp for rent vann her i leirene. Det er helt avgjørende for å unngå
vannbårne sykdommer som kolera –
og for at folk i det hele tatt skal kunne
overleve under de svært krevende forholdene. Og de daglige turene til en av
vannpostene er det Hawo som i all hovedsak står for. I tillegg til at hun lager
mat, vasker klær, passer småsøsken og
holder rent i og utenfor det enkle teltet.
Som om ikke det er nok, gjør hun mye
av det samme også for tanten som bor i
en annen flyktningleir bare 20 minutters
gange unna.
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ET AV DE BESTE
– Hawo er et av de beste barna som finnes. Hun er fortsatt så ung, men gjør alt
av husarbeid, også mange ting vi ikke
trenger å be henne om. Hun er ærlig og
gjør mye helt på eget initiativ, jeg tror
at hun kan bli en god entrepenør, sier
Fadumo Abdinur Hirsi (60) og klapper
kjærlig på tantebarnet sitt. Som også har
blitt en kløpper på å flette tepper. Som de
selger for å tjene noen somaliske shilling
til mat og klær.
– Aller helst skulle jeg ønske at hun
kunne gå på skole, men etter at moren
hennes døde, er det vanskelig for oss.
Uten litt hjelp fra snille naboer tror jeg
ikke vi hadde klart oss. Uansett håper og
tror jeg, når søsknene blir litt større, at

Hawo en dag kan starte opp på skolen,
sier Fadumo. Tolvåringen selv nøler ikke
på spørsmålet om hva hun ønsker å bli,
og smiler til oss med kritthvite tenner.
HJELPE ANDRE
– Jeg vil være en flink jente. Jeg ønsker å
hjelpe andre, og om jeg får jobb på et sykehus, kan jeg hjelpe mange. Og kanskje
gi baller til barna, så de har noe å leke
med. Det har jeg lyst til, sier Hawo og legger veslevoksent til: – Om den planen ikke
går i oppfyllelse, og jeg ikke får gått så
mye på skole, så vil jeg starte min egen
lille butikk, der jeg kan tjene mine egne
penger og kjøpe meg et eget hus å bo i.
De andre i familien min kan også bo der.
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LOKALE BEHOV
– Når brønnen er tørr,
vet man hva vannet er verd.

Rent vann er mer enn bare vann. Rent vann er en
nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og katastrofeberedskap. Derfor er vann ikke bare en hovedprioritet i Kirkens Nødhjelps arbeid. Rent vann er
en rød tråd gjennom de fleste av våre prosjekter. Å
bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter.
Rent vann er en slik mulighet. Vann forandrer alt.

Benjamin Franklin

80%

80 %
av all sykdom i utviklingsland kommer av
vånnbårne sykdommer

5 av 10 skoler
har ikke såpe og vann
tilgjengelig for elevene

Over 700 barn
dør hver dag av
vannrelaterte
sykdommer

1 av 9 mennesker
har ikke tilgang til
rent vann

Tilgang til vann og sanitær er en
grunnleggende menneskerett.
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1 av 6 helseinstitusjoner
har ingen håndhygienefasiliteter

4 av 10 husholdniger
har ikke såpe og vann
hjemme

LOKALE LØSNINGER
Fattigdom er et problem som rammer verdenssamfunnet, stater, lokalsamfunn, familier og enkeltmennesker. De som kjenner problemene på kroppen, vet best
hvordan deres behov kan dekkes. Derfor utvikler Kirkens
Nødhjelp løsninger lokalt i samarbeid med befolkningen
og våre partnere. Lokalsamfunnet må ta eierskap til løsningene for å skape virkelig og varig forandring.

1

Vår beredskapsgruppe består av
ingeniører, helsepersonell, logistikere
og sikkerhetseksperter som kan reise til
katastrofeområder på kort varsel. I tillegg
har vi utstyr som ligger ferdig pakket i
beredskapsdepoter rundt i verden.

– Hvem som helst kan forandre
livet sitt med rent vann.
Hva kan ikke vann forandre?

2

Ejigayehu Eshete, som fikk rent vann
av en tyngdekraftsbrønn i Etiopia.

I våre vannprosjekter etablerer lokalsamfunnet en
vannkomité som får myndighet over og ansvaret
for en brønn. De krever en liten avgift som skal
dekke vedlikehold og reparasjon av vannpumpa og
lager regler som brukerne av brønnen må følge.
Slik kan brønnen komme lokalsamfunnet til gode
i generasjoner.

Bak tallene skjuler det seg mennesker som
har opplevd virkelig og varig forandring.
Med din støtte når vi enda flere!

1,8 MILLIONER
mennesker fikk hjelp i
humanitære katastrofer i snitt
de siste tre årene.

500 000
mennesker har fått
hygieneopplæring.

OVER 1,5 MILLIONER
mennesker har fått
tilgang til rent og trygt
drikkevann.
Tall fra årsregnskap
Kirkens Nøhdhjelp 2018
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Etiopia: Nye håndvaskstasjoner

 I flyktningleiren Jewi jobbes det forebyggende i håp om å slå tilbake en
eventuell koronaepidemi. Egne ansatte har ansvar for å nå også sårbare
mennesker på steder der det er vanskelig å komme til. Disse flyktningene
har fått tydelig beskjed om å vaske hendene – og egne håndvaskstasjoner
som de kan bruke. Foto: Kirkens Nødhjelp Etiopia

		

Tanzania:

Petter Smart

 Enkle håndvaskstasjoner kalt “tippy-tap” er
vanlig i Afrika og noe Kirkens Nødhjelp har satt
opp i mange år. Nå har Fadhili Zachayo, lærer og
medlem i Vicoba-gruppen i Kilimanjaro, gjort den
koronasikker. – Vi hadde en vanlig tippy-tap på
skolen vår, der elevene tok i tauet og kannen. Det
er jo ikke sikkert i disse tider, så jeg forbedret
den, sier Zachayo. I mars fikk han besøk av
helsemyndighetene, som lovpriste oppfinnelsen.
Foto: Kirkens Nødhjelp Tanzania

		

Afghanistan: Distribuerer hygienepakker

 Kirkens Nødhjelp og våre partnere installerer og rehabiliterer
vannordninger på samfunns- og husholdningsnivå for å øke
håndvasktilgangen. Her losses hygienepakker for videre distribusjon i
samarbeid med afghanske myndigheter.
Foto: Kirkens Nødhjelp Afghanistan
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Malawi:

Lokale helsestasjoner
 Ved distriktshospitalet i Thylo, sør i Malawi,
deler Kirkens Nødhjelp ut hygieneartikler og
informasjonsmateriell om hvordan man best kan unngå
smittespredning av covid-19. Det samme gjøres ved 23
lokale helsestasjoner på landsbygda i samme distrikt.
Kirkens Nødhjelp var en av de første organisasjonene
til å sette i gang med covid-19-respons i dette
distriktet.
Foto:Kirkens Nødhjelp Malawi

		

Libanon:

Desinfiserer leirer

		

Sudan:

Tilgang til rent vann
 Kirkens Nødhjelp og våre partnere installerer
og rehabiliterer vannordninger på samfunns- og
husholdningsnivå for å øke håndvasktilgangen. Her losses
hygienepakker for videre distribusjon i samarbeid med
afghanske myndigheter.

 Hver fjerde innbygger i Libanon er en flyktning, de fleste av
dem fra Syria. Mange bor i leirer, andre bor i byområdene. Dette
gir store utfordringer nå når koronaepidemien er et faktum også i
Libanon. Sammen med våre partnere deler vi ut hygienepakker og
gjør opplysningsarbeid i de mange flyktningleirene i Libanon, som
her i Deir El Ghazal, der vår partner IOCC rengjør og desinfiserer
områder.
Foto: IOCC

Foto: Barry Greville-Eyres/Kirkens Nødhjelp Sudan
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Håpet
er alt vi har
- Det er litt tungt, men jeg klarer det bra, sier 7 år gamle Halimo og slipper den breddfulle vannkannen ned på
den knusktørre sanden. Den lille familien har mistet
stort sett alt, men klamrer seg til håpet.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs

FOTO: Håvard Bjelland

Vi møter dem i Jilab 3, en leir for klimaflyktninger i byen Garowe, nordøst i
Somalia. På armen til Ikran, 21 år, tobarnsmor og enke, sitter den vesle datteren Idil. Og rundt bena hennes i den
ugjestmilde ørkensanden løper en smilende og leende Halimo, storesøster på
syv.
De hadde ikke mye, men med en stor
flokk med geiter hadde de det bra. Så
kom tørken og gjorde om på livet deres.
SJOKKBESKJEDEN
– Vi hadde først ikke mat og så heller
ikke noe vann å gi til geitene våre. Vi
hadde knapt nok vann til oss selv. Da nær
alle dyrene var døde, bestemte vi oss for
å reise til et sted hvor vi hadde hørt at vi
kunne få vann, sier Ikran og forteller at
mannen etter en stund fikk jobb som soldat. Den begrensede lønnen gjorde at de
kunne leie et lite hus i utkanten av byen.
Huset var enkelt, men hadde både vann
og eget toalett. Takket være mannens
lille inntekt klarte de seg ganske bra
midt i tørken mange beskriver som den
verste på tiår.
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Så en dag kom sjokkbeskjeden. Ikrans
ektemann, Halimo og Idils pappa, var
drept i kamp.
FRA DAG TIL DAG
– Jeg så ham siste gang i begynnelsen av
fjoråret, sier Ikran og tørker fort vekk et
par tårer fra det støvete kinnet. Den håpløse situasjonen til tross smiler hun til
Halimo da hun blir sendt av gårde for å
hente vann fra en av Kirkens Nødhjelps
vannposter. Rent og trygt vann fra borehull et par hundre meter ned i grunnen.
– Bortsett fra vann har vi ingenting. Vi
lever fra dag til dag. Den siste uken har
jeg hatt noen proteinkjeks å gi jentene,
men nå er det snart slutt på de også, sier
Ikran og tørker kjeksrester fra munnen
til lille Idil. Halimo runder hjørnet med
en breddfull vannkanne.
MÅ HJELPE MAMMA
– Ja, det er litt tungt, men jeg klarer det
bra, sier hun og smiler.
– Jeg er sulten. Jeg spiste bare noen
kjeks i går kveld og ikke noe i dag tidlig.
Jeg skulle gjerne gått på skole, men jeg
må hjelpe mamma. Jeg skulle ønske jeg
hadde en ball jeg kunne leke med, og en
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Halimo sammen med sin mor Ikran og
lillebror Idil i flyktningleiren Jilab 3.

tegneblokk jeg kunne tegne i. Men det
går bra, for vi leker masse likevel, sier
Halimo. Den vesle jenta ønsker, som alle
de andre barna vi møter i leiren, å fortsette å være som barn flest. Fortsette å
leke og le. Hun løper fram og tilbake og
skrenser så den knusktørre ørkensanden og det lilla sjalet virvler rundt henne.
HJERNESKADER
Mangelen på vann medfører mye
menneskelig lidelse. Det kan føre til underernæring fordi det er få ting å dyrke
når det er tørt, dyrene som for mange
er eneste inntektskilde går tapt, det kan
gi manglende hygiene, og kosten blir
ensidig. Det siste fører igjen til såkalt
stunting hos barn, som innebærer at underernæring over tid hos småbarn hem-

mer utviklingen av hjernen og resten av
kroppen. Om et barn har sultet mye før
det blir to år, skaper det varige mén.
Etter gjentatte sultkriser og katastrofer
i Somalia vokser altfor mange barn opp
med hjerneskader.
HERJET LAND
Om de har mistet sin kjære pappa og
ektemann, huset og dyrene sine, har
de med rent vann fra Kirkens Nødhjelp
i det minste livet i behold. Uten vann er
det umulig å klare seg i de stadig hyppigere og lengre tørkeperiodene. Somalia
er et av landene i verden FN regner som
hardest rammet av klimaendringene:
ekstremvær som flom, årelang tørke
og tropiske stormer. Mangel på rent
vann er et stort helsemessig problem.

I 2010–2012 ble Somalia rammet av den
mest alvorlige tørken på 60 år, og hungersnøden tok livet av nærmere 260.000
mennesker. I tillegg kommer tiår med
væpnet konflikt. I Jilab 3 jobber Kirkens
Nødhjelps ansatte hver eneste dag for å
gi flyktningene som stadig strømmer til
leiren et liv – og et håp.
LEVER I HÅPET
Med Idil knyttet tett til kroppen feier den
unge tobarnsmoren utenfor det svært så
enkle huset, satt sammen av noen stokker, spiler og forskjellige tøystykker i alle
slags farger. En godt voksen dame kommer mot de to og rekker Ikran en blå,
liten plastpose. Det er litt mat.
– Vi lever fra dag til dag. Håpet er alt vi
har.
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FULLT NAVN: Åshild Skare
ALDER: 37
UTDANNING: master i vann- og
miljøteknikk (VA-ingeniør)
ÅR I KIRKENS NØDHJELP:
6 år. Før det var jeg med i
beredskapsgruppen.
HVORFOR JOBBER DU I
KIRKENS NØDHJELP?
Fordi jeg har en lidenskap for WASH,
og jeg får muligheten til å kombinere
det å jobbe med tekniske løsninger og
jobbe med mennesker

HVA ER WASH?

Fagfeltet WASH handler om det
vi i Norge tradisjonelt kaller VA
– vann og avløp, i tillegg til at det
omfatter en mykere komponent
som omfatter hygieneaspektet.
WASH = Water, Sanitation &
Hygiene, altså vann, sanitær
og hygiene
VANN: tilgang til trygt og nok
vann til å dekke alle behov
(drikking, matlaging, husvask,
personlig hygiene)
SANITÆR: trygg tilgang til doer,
dusjer/vaskemuligheter og rene
omgivelser
HYGIENE: tilgang til grunnleggende hygieneartikler (som bl.a.
vannbeholdere, såpe og bind) og
informasjon for å kunne praktisere god hygiene
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Portrettintervju:

Møt vår vanningeniør
– Noe av det mest givende i jobben er å kunne bidra til at
folk får tilgang til grunnleggende og livsviktige fasiliteter,
sier Åshild Skare, WASH-ingeniør i Kirkens Nødhjelp.
TEKST: Kristina Nygaard Dyer FOTO: Privat

Kort forklart: Hva gjør du i din jobb?
Jeg jobber som vann-, sanitær- og hygienerådgiver og arbeider fra hovedkontoret i Oslo. Min jobb er rettet mot
humanitært arbeid og omfatter blant
annet planlegging og implementering av
WASH-respons i kriser, altså å skaffe
folk tilgang til trygt vann, toaletter og hygienefasiliteter. Jeg tilbringer en del tid
ute i felt for å implementere og kvalitetssikre vårt arbeid og overføre kunnskap
til kollegaer og partnere. Fra kontoret i

Oslo jobber jeg med globale problemstillinger innen WASH og støtter våre feltkontor og nødhjelpsresponser.
Hvilken kunnskap er det viktig å overføre til kollegaer og partnere i felt?
Vi støtter WASH-kollegaer med søknader, rapportering, kvalitetssikring og
generell rådgiving. Vi har opplæring av
våre kollegaer i felt på spesifikke tema
etter behov, noe som fører til kvalitet og
bærekraftighet i våre prosjekter.

leve et liv i verdighet trenger man derimot
også tilgang til do og vaskemuligheter, til
såpe og hygieneartikler samt informasjon
om hvordan man kan opprettholde god
hygiene. Tilgang til både vann og sanitær
er en menneskerett.

Kan du fortelle om dine oppdrag i felt?
Oppdragene jeg har hatt har vært svært
forskjellige, og det er noe av det som gjør
jobben min ekstra spennende. Jeg har
blant annet vært i Tsjad, Etiopia, Irak,
Nepal, Bangladesh og på Haiti. Jeg er en
del av vårt utrykningsteam og er klar til
å reise på kort varsel, eksempelvis ved
store naturkatastrofer. Ellers kan jeg
reise ut for midlertidig å fylle en WASHstilling, kvalitetssikre vårt arbeid, kurse
kollegaer eller foreta behovskartlegging.
Mitt første oppdrag var i 2013 i Tsjad. Dit
hadde vi sendt to vannrenseanlegg som
til sammen kunne forsyne 10.000 mennesker med rent vann. Jeg og en annen
WASH-ingeniør ble sendt til en nyetablert
flykningleir med flyktninger fra Darfur for
å sette opp anleggene og lære opp vår lokale partner i drift og vedklikehold. Det
var tørketid, og vi måtte lete for å finne en
vannkilde ettersom den tiltenkte vannkilden var uttørket. Da vi omsider fikk vannrenseenheten i drift, trodde ikke lokalbefolkningen på at det rensede vannet faktisk kom fra deres innsjø. Dette var mitt
første møte med en flyktningleir og det ga
sterke inntrykk. Nye mennesker ankom
hver dag, leiren var ganske uorganisert
og manglet infrastruktur. Jeg ble imponert over hvor raskt flyktningene satt i
gang med aktiviteter, som forbedringer
på teltene de var blitt tildelt, bistå i konstruksjonsarbeid og etablere marked.
  
Hvordan sikrer Kirkens Nødhjelp vann
til flest mulig mennesker på en effektiv
og samtidig bærekraftig måte?
Vannforsyning etableres avhengig av
vannkilden som er tilgjengelig. I en nødhjelpssituasjon jobbes det for å etablere
vannforsyning så raskt som mulig, og
da benyttes ofte overvannskilder. Dette
er i utgangspunktet mer skittent enn
grunnvann, men ofte raskere å etablere.
I en tidlig fase er det viktigste å skaffe
livsviktig tilgang til vann. Dette kan for
eksempel omfatte distribusjon av vannrensetabletter og «Water trucking»

Flaskene er fyllt med vann fra før og
etter vannrensenenheten var i drift.

(transport av vann i tankbiler). Det kan
også innebære enkel vannrensing ved å
felle ut partikler og å desinfisere vann
med klor og deretter distribuere vannet
til vannpunkter i flyktningleiren eller lokalsamfunnet. I langsiktige programmer
er det ofte grunnvann som er kilden. Da
er en vanlig løsning å bore brønner og
etablerer vannpunkt med håndpumpe.
Vi jobber alltid tett med myndigheter og
nøkkelpersoner i samfunnet for å involvere dem i hele prosessen. I tillegg etablerer vi og lærer opp vannkomiteer som
har ansvar for å drifte systemene, slik at
de føler eierskap og dermed bidrar til å
gjøre dette bærekraftig.
Hva skiller Kirkens Nødhjelps tilnærming fra andres?  
Kirkens Nødhjelp har jobbet med WASHarbeid i 60 år og har derfor lang erfaring innen feltet. Vi jobber også primært
gjennom partnere, både trosbaserte og
ikke-trosbaserte. Dette gir oss en unik
tilgang og aksept i lokalsamfunnene vi
jobber i.
Hvorfor er det nødvendig med en helhetlig tilnærming til arbeid med vann?
Tilgang til rent og trygt drikkevann er
grunnleggende for å overleve. For å hindre spredning av sykdommer og for å

Jobber Kirkens Nødhjelp sammen med
andre internasjonale aktører?
For å forsikre effektiv og god respons,
og for å unngå dobbeltarbeid, koordinerer vi alltid med aktive aktører i felt. Det
etableres koordineringsmekanismer som
ofte ledes av myndighetene sammen med
FN-organer, for eksempel FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Vi samarbeider og koordinerer også med våre
søsterorganisasjoner i ACT Alliance.
Kan du forklare hvordan det oppleves å
være en av de første som ankommer et
katastrofeområde?
I 2015 var jeg en del av teamet som reiste ut rett etter jordskjelvet i Nepal. Det
gjorde sterkt inntrykk å se alle de store
ødeleggelsene og høre de sterke historiene fra lokalbefolkningen. I tillegg
var det vanskelige arbeidsforhold grunnet skadet infrastruktur, liten tilgjengelighet av varer og stor fare for etterskjelv. Her jobbet vi med å gjenopprette
vannforsyningen, rekonstruere latriner
og distribuere grunnleggende hygieneartikler.
Etter orkanen på Haiti i 2016 var jeg i
det første teamet som reiste ut. Da følte
jeg virkelig på nøden i lokalbefolkningen. Det var en svært spent og desperat
stemning, samtidig som det var vanskelig å komme fram til områdene der
vi jobbet, og noen hjelpearbeidere havnet i farlige situasjoner. Vi jobbet med å
skaffe midlertidig vannforsyning i første
fase og mer langsiktige løsninger etter
hvert. Det var fare for kolerautbrudd, og
derfor et stort fokus på å etablere trygg
drikkevannsforsyning.  
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Du veit
håpet ditt
er minst like vakkert
selv om det speiles
i grumsete vann

Uusgure, Somalia
Når det har vært tørke og sult så lenge
at du ikke husker noe annet.
Når det ikke har regnet skikkelig på flere år.
Når du hører at hjelpen er på vei,
da kommer du deg dit.
6,2 millioner mennesker
trenger hjelp i Somalia.
Noen av dem finner veien til landsbyen,
og Kirkens Nødhjelp deler ut vann og mat.
Stillheten av folk som ikke tør å tro det er sant
er en helt egen stillhet.
Så kommer smil og latter.

Fra foto- og poesiutstillingen «Ser alt du er» laget av fotograf
Håvard Bjelland og poet Trygve Skaug for Kirkens Nødhjelp.
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Familiesider

Lær om vann!
80%
Mer enn halve kroppen din er vann. Jo
mindre du er, jo mer
vann har du i kroppen.
En nyfødt baby består
av 80% vann, men en
veldig gammel kropp
er halvparten vann.
Vi mennesker trenger mellom
to og tre liter drikke hver dag
for å fylle opp igjen alt det
vannet vi tisser, svetter og gråter
ut. Hvis du er under åtte år bør
du få i deg sju glass vann, melk
eller juice hver dag, mens en
stor mann må drikke neste
dobbelt så mye.
VANN REDDER LIV!
Mennesker kan overleve i opp til åtte uker
uten mat hvis vi får i oss nok vann. Men
du kan bare overleve et par dager uten
drikke og bare noen timer hvis du er liten
og det er veldig varmt.

20 LITER
FN sier at alle mennesker skal ha minst 20
liter rent vann hver dag. I
Norge bruker vi mer enn
160 liter vann om dagen.
Vi bruker mest på å dusje og skylle ned i do.
Hvert eneste minutt dør det tre barn i
verden fordi de har blitt syke av skittent
vann. Skittent vann tar flere liv en bilulykker, ville dyr og branner, for eksempel.
Heldigvis er det enkelt å passe på at alle
barn får rent vann, hvis bare mange nok
bryr seg!
MER ENN NOK
Det er mye mer vann enn tørr bakke på
jorda. Men nesten alt vannet er saltvann
i havene, og det meste av ferskvannet er
frosset ned i isbreer, i permafrost under
bakken og i underjordiske vannkilder som det er vanskelig å
få tak i. Likevel er det mer enn
nok rent vann til alle, men det
er urettferdig fordelt.

1 AV 9
1 av 9 mennesker i verden har ikke en
brønn eller vannkran med rent vann. Hvis
dere er 27 elever i klassen din – tenk
deg at tre av dere ikke har mulighet for å
drikke og vaske dere med rent vann!
TØRST KAMEL
En kamel kan drikke 200 liter vann på 3
minutter. Det er like mye vann som i tjue
vaskebøtter! Og så kan den leve i opptil
fire uker uten vann. Kamelene svetter
ikke, og den samler vanndampen i pusten
sin med hårene i nesa. Kamelenes tiss er
så tjukt som sirup, og bæsjen er så tørr
at den kan brukes til opptenningsved selv
når den er helt fersk.

Snakk
om vann

· Hvorfor tror du ikke alle mennesker
har nok rent vann?
· Hva skjer når man drikker vann med
bakterier i?
· Hvor mange ganger skyller du ned
på do? Hvis doen deres bruker 10 liter
vann på en skylling, hvor mange liter
drikkevann blir det på en dag?
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· Tenk deg at du står opp om morgenen og oppdager at det ikke kommer
vann ut av krana! Eller tenk om det
bare kommer brunt vann som lukter
vondt! Hva skjer? Hva gjør dere?

· Det koster omtrent 250 kr å passe på
at ett menneske kan få tak i rent vann
når han eller hun trenger det. Hvor
mange mennesker kan få rent vann
hvis dere gir 250 kr i måneden i 10 år?

· Hva skjer hvis du ikke kan vaske
hendene dine? Eller hvis du mangler
såpe?

· Noen barn må bære tunge vannkanner ganske langt hver dag. Forsøk å
fylle vann i en bøtte eller kanne og se
hvor mye du klarer bære!

Finn fem feil!

På tegningen til høyre har vi lagt inn fem feil. Klarer du å finne alle?

Hvilke ord finner du her?

Dette kan du lage av vann!
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SAFTISPINNER
Bland saft og vann til du får en litt sterk
saft. Frys den i saftisformer, i isbitterninger eller i små yoghurtbegre som du
stikker en ispinne i. Tips! Saften blir enda
bedre hvis du lander i litt moste bær.
ROSA LIMONADE
Du trenger:
Saft fra 6 sitroner,
500 g jordbær,
8-10 spiseskjeer sukker
1,5 liter vann.
Fremgangsmåte: Bland sitronsaft,
jordbær og sukker i en hurtigmikser,
ha i vann og hell over i en mugge. Blir
omtrent 6 glass. Smaker forfriskende!
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Hygiene redder liv
Er det noe covid-19 har vist oss alle, så er
det at rent vann og god hygiene redder liv.
TEKST: Stefan Storm FOTO: Håvard Bjelland/privat

HÅNDVASK: Sukhiyo (8) vasker
seg med såpe og rent vann fra
brønnen Kirkens Nødhjelp har
installert i landsbyen Mir Hassan
Shar i Sanghar, Khorri i Pakistan.
Foto: Håvard Bjelland
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HYGIENEPROMOTØR: Benedicte Næss Hafskjold, vår ekspert på folkehelse og hygiene, i flyktningleiren Nargizlia i Nord-Irak med en av hygienepromotørene våre.

Internt i Kirkens Nødhjelp bruker vi forkortelsen WASH for vann, sanitær og hygiene om våre vannprosjekter. Det er fordi
rent vann nytter lite uten gode sanitær- og
hygieneforhold, og fordi vi alltid jobber
helhetlig med disse tiltakene i våre prosjekter og nødhjelpsoperasjoner.
VANN, SÅPE – OG KUNNSKAP
Over en årrekke har vi skaffet millioner av
mennesker rent vann og trygge sanitærforhold. Vi har delt ut hygienepakker med
såpe, bind og bleier til flyktninger og overlevende etter katastrofer. Og vi har utdannet hygienepromotører som sprer kunnskap, først og fremst om god håndvask.
Opplysningsarbeidet
starter
med
mødrene og barna. Mødrene lærer om
betydningen av å vaske hendene etter
toalettbesøk og før amming, matlaging

og måltider. Barna lærer fort og er ikke
redde for å passe på at alle andre også
vasker hendene sine skikkelig. Og når
god håndvask er blitt en vane, lar ikke
resultatene vente på seg. Hvert sykdomstilfelle medfører store kostnader
i form av transport til klinikk, legetime,
medisiner og tapte inntekter. Hygiene er
rett og slett fattigdomsbekjempelse.
VIKTIGERE ENN NOENSINNE
Når koronaviruset sprer seg i fattige
land, ser vi ikke bare verdien av arbeidet som allerede er gjort. Vi ser også et
enormt behov for å styrke arbeidet med
å sikre folk rent vann og hygieneartikler
som håndsåpe. Rent vann og god hygiene
redder liv!

GLITTERSMITTE: I denne flyktningleiren i
Libanon bruker våre hygienepromotører glitter
for å vise hvordan bakterier og virus spres fra
menneske til menneske og fra hender til ansikter. Løsningen er grundig håndvask.

KIRKENS NØDHJELP VANNMAGASIN
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KOMPISER: Ebba Tafese liker at han
treffer så mange fine folk gjennom jobben. Her er han sammen med Bate som
har fått rent vann i landsbyen sin Beseko.
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Med hjerte for
mennesker og vann
Når Ebba Tafese besøker landsbyene hvor Kirkens
Nødhjelp jobber med vann, kommer folk strømmende
til for å gi ham en «high five». For det er ikke bare
prosjektene han har kontroll på, han er også på hils
med de fleste.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Hei, hvordan har du det, smiler han
og hilser på guttegjengen på etiopisk
vis. Skulder mot skulder. Vi er i Beseko
i Etiopia, en landsby som fikk vann i
2018. Ebba Tafese er sjefen
for vann, sanitær og hygieneprogrammet
til
Kirkens Nødhjelp i
Etiopia. – Det er det
sjette året mitt i
Kirkens Nødhjelp
nå, så det har blitt
noen år, smiler
han. Han hadde
en helt klar plan
da han begynte.
– Jeg ville være
med på å forandre liv.
Gjennom jobben kan jeg
det. Sammen med Kirkens
Nødhjelp forandrer vi liv for marginaliserte mennesker, som ikke får
dekket de mest grunnleggende behovene. Det er mye Ebba liker med jobben sin, men akkurat det å forandre liv
er viktig for ham. – Jeg liker aller best
at jobben min betyr en endring for så
mange mennesker. Gjennom jobben
Kirkens Nødhjelp og jeg gjør, får folk
rent og trygt vann. Vi gir folk et verdig
liv. Og ringvirkningene er store. – I tillegg til vann får de opplæring i hygiene
og hvordan de kan ta vare på seg selv
og miljøet rundt seg. Alt dette er med
på gi folk bedre helse.

Det gjør ekstra stort inntrykk på ham å
se folk få vann for aller første gang.
– Når folk for aller første gang i hele
livet får se rennende, rent vann
komme ut av rørene vi har
bygget, og trygt kan
drikke det – det gjør
meg så lykkelig. Det
er noe av det beste
ved jobben min. Og
han føler seg ofte
stolt. – I tillegg til
å være stolt av jobben vi gjør, får jeg
utrolig mye energi
og overskudd til å
yte enda bedre i jobben min. Ebba opplever utrolig mye i felt,
men noe av det som virkelig
fester seg, er nettopp folk. – Alle
de fine folkene jeg jobber med, er spennende. Vi møter så mange forskjellige
folk i ulike settinger og områder. Og
hvert nytt sted byr på nye muligheter til
å jobbe med fine folk. Det er ikke bare
ute han møter fine folk. Ebba er også
veldig fornøyd med kollegaene sine.
– Jeg har fantastiske kollegaer. Alle er
profesjonelle, erfarne folk, og det er en
fryd å ha dem rundt meg. Vi jobber tett
og samarbeider godt om ulike prosjekter og oppgaver.
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Fra ørken
til grønn oase

Med nok av rent og trygt vann er livet til landsbybeboerne i Balley forvandlet fra frykt og fortvilelse til framtid og glede. TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland
Landsbyen Balley er 50 km utenfor Garowe,
regionshovedstaden i Puntland, en av de to
regionene som er aller hardest 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 reparerte 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.
Ti år gamle Maryam 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 landsbyen
Balley i Somalia.
SULTEN TRUER
Flere år på rad har regnet uteblitt i de
mest utsatte regionene i Somalia. I 2019
viste tall fra FN at 45 millioner i det
østlige og sørlige Afrika ble rammet av
matmangel på grunn av langvarig tørke i
år. Blant de 14 landene som trolig kommer
til å bli hardest rammet av matmangel
er Kenya, Etiopia, Sudan og Somalia. I

Salma Said (t.v.), Kirkens Nødhjelps
vanningeniør i Garowe.
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Midt i den alvorlige tørkekrisen i Somalia står frukt-og grønnsaksåkeren grønn og frodig i lansdbyen Balley
takket være rent vann og grønnsaksprosjektet som er satt i gang her.

2020 har gresshoppesvermer som tar
avlingene forsterket utfordringene for de
menneskene som bor her.
HÅPET TILBAKE
I Balley er situasjonen langt lysere. Takket
være våre støttespillere og givere, slike
som deg. I tillegg til de 1500 som bor
i landsbyen 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
ingenting har vi nå fått håpet tilbake, sier
Hafso.
MINDRE KONFLIKT
Både tilgang til og mangel på vann kan gi
grobunn til konflikt. Folk legger på flukt,
og vi får økt migrasjon der folk trekker til
vannpunktene i landsbyer og byer. Men
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der det er vann, bor det gjerne folk fra før,
som ikke vil ha flere å konkurrere med
om vannet. Også i Somalia, som i tillegg
har vært herjet av borgerkrig og mangel
på sentrale myndigheter i flere tiår. Det er
her Kirkens Nødhjelp gjør en forskjell ved
å bore brønner samt hjelper bønder med å
samle regnvann. Enkelte steder, slik som
i Balley, gir dette svært så blomstrende
resultater.
VERDIFULLT GRØNT
Salma
Said,
Kirkens
Nødhjelps
vanningeniør i Garowe, viser vei, og
hun tar oss med til det som er det mest
oppsiktsvekkende i landsbyen: Et stort
område fullt av bugnende grønnsaker. På
rekke og rad dyrkes 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 vegetarprosjektet 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 lokale
markedet. Dette vil gi verdifulle inntekter
i et område sterkt preget av tørke og sult,
sier Reuben Chepkonga, prosjektansvarlig
i Kirkens Nødhjelp.

Livet i Balley ble totalt forandret da Kirkens Nødhjelp sikret rent og trygt vann til hele
landsbyen. Nå sørger brønnen også for livreddende vann til Maryan (3) og et titals andre
nomadefamilier som har slått seg til utenfor landsbyen for å få livsnødvendig vann.
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60 år med rent vann
Nesten fra starten av har
Kirkens Nødhjelp hatt et
fokus på vann, sanitær og
hygiene, men det var først
da organisasjonen begynte
å jobbe langsiktig at det ble
bygget brønner i stor skala.
TEKST: Aina Johnsen Rønning
FOTO: Kirkens Nødhjelp arkiv

Kirkens Nødhjelp ble grunnlagt i 1947.
Etter andre verdenskrig kom kirkene på
banen og satset tungt på internasjonal
diakoni. I Norge ble Kirkens Nødhjelp
opprettet, og samarbeidet med myndighetene var godt fra begynnelsen av. De
to første tiårene konsentrerte Kirkens
Nødhjelp seg om arbeidet blant flyktninger og hjelpearbeid knyttet til flom- og
jordskjelvkatastrofer. Nigeria erklærte
seg selvstendig under navnet Biafra i
1967. Dette førte til blodig krig og hungersblokade. Den største humanitære
operasjonen siden andre verdenskrig –
en luftbro i regi av 35 kirkelige og andre
organisasjoner fra mer enn 20 land ble
iverksatt. 5000 flygninger på 18 måneder
fløy inn medisiner og mat.
FOKUS PÅ LANGSIKTIG BISTAND
Etter en optimistisk periode på 1960-tallet
økte tallet på afrikanere som levde i absolutt fattigdom med nesten to tredjedeler – til over halvparten av befolkningen
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i første halvdelen av 1980-årene. Derfor
kom det en ny strategi på 90-tallet. Der
skulle man skape utvikling i utviklingslandene, ikke bare ved å overføre kapital
og kunnskap som på 70-tallet, men også
se på skjeve internasjonale forhold.

form av nye bygninger, rent vann, forbedret jordbruk og helsetilbud virket vårt
nærvær stabiliserende på samfunnet.
Landets myndigheter ønsket at vi skulle
fortsette, sier Jappe Eriksen, tidligere generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

En gigantisk operasjon i Sør-Sudan startet som nødhjelp, men utviklet seg til å gi
et gigantisk løft for landet gjennom storstilt utbygging av skoler, infrastruktur
og ikke mindre enn 500 nye brønner. Da
fredsavtalen kom, så man at det måtte
skje en utvikling i landet, nødhjelp var
ikke nok. Mangel på demokrati og administrativ erfaring gjorde at landet ikke
selv kunne bidra til denne utviklingen, og
Kirkens Nødhjelp bygget opp en enorm
organisasjon med på det meste 200 nordmenn i Juba, sier Yngve Haugstvedt, som
var i Sør-Sudan mellom 1974 og 1984.
– I Sudan var vi i gang med en utrolig viktig innsats. Landet var krigsherjet etter 17
års borgerkrig. I tillegg til innsatsen vår i

PARTNERSKAP NØKKELEN
Selv om Kirkens Nødhjelp begynte å
jobbe mer langsiktig, var tanken fremdeles å gjøre oppgavene selv. Det ble
etter hvert sterkt kritisert. Budskapet
fra partnerne i sør var ikke til å ta feil av.
De ville at Kirkens Nødhjelp ikke skulle
gjøre oppgavene for dem, men sammen
med dem, basert på gjensidig respekt
og i kamp mot urettferdige strukturer.
Etter 15 års innsats i Sudan ble det i 1987
gjennomført en evaluering av ulike arbeidsmetoder Kirkens Nødhjelp benyttet og hvordan de forholdt seg til lokale
strukturer. Lokale myndigheter og kirker etterlyste mer deltakelse i beslutninger og ansvar for gjennomføring av

VENSTRE SIDE: Borerigg i Etiopia FOTO: Ebba Tafese
TIL VENSTRE: Torit, Sudan 1977-78
OVER: Mali 1992 FOTO: Håkon Lislerud

tiltak. Fokuset ble endret til at partnerorganisasjoner på bakken skulle gjøre
mesteparten av jobben, og at rent vann
er en rettighet, ikke en almisse.
– Ingen skal takke for penger fra Norge
som gir dem rent vann i landsbyen – det
er en menneskerett, var mantraet fra
generalsekretær Atle Sommerfeldt.
Med lokal forankring kom også lokalt eierskap. Et eget prosjekt i
Sumbawanga i Tanzania utviklet en
metodikk for hvordan de som hentet vann, skulle ta eierskap gjennom
identifisering av hvor det skulle bores,
hvem som skulle ha ansvar for disponering og til vedlikehold av pumper og
brønner. I Sudan ble hundrevis av brønner boret og installert med håndpumper, noen av dem med solcelledrevne
pumper. Opplæring av lokale pumpereparatører og innsamling av vannavgift for å dekke vedlikehold var viktige
elementer for å skape lokalt eierskap. I

Etiopia jobbet de tett med fagministeriet
i en systematisk utvikling av vanntilførsel til ulike formål. Kombinasjonen av
arbeidskrevende dambygginger for irrigasjon, gravitasjonsvann og boring etter
vann gjorde Kirkens Nødhjelp til en viktig
vannaktør i Etiopia.
MER PROFESJONELL DRIFT
På 90-tallet begynte man også å tenke
mer profesjonelt, og Kirkens Nødhjelp
spesialiserte seg på vann, sanitær og hygiene. I et møte I UD i 1992 med de fem
største bistandsorganisasjonene ble
ulike utfordringer lagt på bordet, helse,
kommunikasjon, minerydding og vann.
– Noen av valgene var opplagte, f.eks. at
Røde Kors valgte helse med vekt på feltsykehus. Jeg mente at Kirkens Nødhjelp
burde kunne utvikle vann, sanitær og
hygiene, og etter en telefonsamtale med
generalsekretær Atle tok vi denne utfordringen, sier Stein Villumstad.

Han forteller at en viktig opprustning av
Kirkens Nødhjelps katastrofestrategi
førte til oppbyggingen av den første beredskapsgruppa fra 1993, i første omgang
med rundt 30 medlemmer som skulle
rykke ut ved natur- og menneskeskapte
katastrofer. Vann, sanitær og hygieneekspertise ble en viktig del av gruppa. Da
kom folkemordet og den store flyktningkrisen i Rwanda, som ble en viktig test for
om Kirkens Nødhjelp hadde bygget opp en
god nok kompetanse og kapasitet på vann.
I tillegg til trent personell bygget Kirkens
Nødhjelp, i samarbeid med UD og
NOREPS, opp store beredskapslagre
av vannutstyr som på få timers varsel
kunne sendes med fly til katastrofeområder over hele verden. Senere utviklet
Kirkens Nødhjelp beredskapslager i
samarbeid med World Food Program
sine katastrofelagre i Dubai og Malaysia
i tillegg til lager i Oslo. Kirkens Nødhjelp
kunne dermed meget raskt mobilisere

Stein Willumstad i Nairobi i kommunikasjon med
Juba i 1986.

Rent vann fra Kirkens Nødhjelp etter jordskjelvet i
Nepal i 2015 FOTO: Arne Grieg Riisnæs

Agnes får vann i 2015 med innsamling fra TV-aksjonen i 2014. FOTO: Hege Kristin Ulvin

både personell og vann-, sanitær- og hygieneutstyr, såkalte WASH-kit, der hver
kit kan forsyne 5000 mennesker med
tilgang til vann, sanitær og hygienefasiliteter.

Kirkens Nødhjelp har engasjert seg
sterkt i Global WASH Cluster (GWC),
som har 77 av de største WASHorganisasjonene i verden som medlemmer. Kirkens Nødhjelp er med i ledelsen
av GWC, deltar i tekniske arbeidsgrupper
og har i tre år ledet 6 sentrale WASHorganisasjoner, samt UNICEF i Field
Support Team-prosjektet (FST). FSTprosjektet sender ut de mest erfarne
innen WASH-koordinering for koordinering og informasjonsdeling i de største
katastrofene i verden.
– Under jordskjelvet i Nepal meldte
myndighetene at de trengte en koordinator for vann, hygiene og sanitær. Den
utfordringen tok Kirkens Nødhjelp, og
jeg var en av de som ble sendt ut for å ta
ansvar inntil landet selv hadde kapasitet
og kompetanse, gjerne i tre måneder,
sier Clara Bülhoff, som var en av Kirkens
Nødhjelps FST-medlemmer i 2015.

sjonene gjør det de har lovet å gjøre. Ofte
handler det om å definere hva ulike aktører mener med begrepene, slik at vi har
en felles forståelse. Hva er for eksempel
«nok vann» i en krise, sier David Alford,
en av Kirkens Nødhjelps tre faste ressurspersoner på WASH til FST.

Disse har senere har blitt sendt til
mange store nødhjelpsoperasjoner, for
eksempel etter jordskjelvet i Pakistan
i 2005, Haiti i 2010 og Nepal i 2015. Og i
Tsjad i 2013:
– Kirkens Nødhjelp ble kontaktet av
UNHCR fordi 23.000 flyktninger hadde
kommet over grensen fra Sudan til
Tsjad, og i løpet av en kort uke hadde vi
flydd ned vannrenseutstyr og personell
og begynte å levere rent vann, som var
livsnødvendig i et av verdens tørreste
områder. «Dere reddet livet til flyktningene», sa UNHCRs koordinator for vann,
hygiene og sanitær til meg etter at operasjonen var ferdig, sier Arild Isaksen.
EN AV DE FREMSTE I VERDEN
Kirkens Nødhjelp regnes som en av
verdens fremste aktører på området. Dette innebærer blant annet at vi
er en aktiv del av den globale WASHkoordineringen. Etter den store tsunamien i Sør-Øst-Asia og andre hendelser,
erfarte FN at bistandsorganisasjoner fra
hele verden ikke kunne gå i føttene på
hverandre i en krise, og i 2005 kom en
stor humanitær reform som ga en bedre
koordinering.
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Man kan også bli bedt om å gå inn i mer
langvarige situasjoner, der vanneksperter fra Kirkens Nødhjelp og FST leter
etter huller i beredskapen og ber FN
eller organisasjoner om å dekke det staten ikke klarer selv.
– Vi lager en strategisk plan slik at alle
jobber mot samme mål. Vi kartlegger
krisen, organiserer partnerne, ber om
penger og peker på hvor viktig det er at
de stiller med ressurser til vann, hygiene
og sanitær. Så overvåker vi situasjonen
fortløpende for å sikre oss at organisa-

I 2014 gikk hele Norge med innsamlingsbøsser i TV-aksjonen med mål å gi
1 million mennesker tilgang til rent vann
gjennom Kirkens Nødhjelp. 253 millioner
kroner ble samlet inn, og hele 1,7 millioner mennesker har fått tilgang til rent
vann gjennom disse midlene.
Kirkens Nødhjelp fortsetter og oppskalerer sitt viktige arbeid med vann, hygiene og sanitær fremover. Hovedsakelig
gjennom lokale partnere, men også med
ekspertise på hovedkontoret som kan
rykke ut i katastrofesituasjoner og bistå
våre partnerorganisasjoner og kontorer i
de ulike landene ved behov.
– Rent vann er mer enn bare vann. Det er
nøkkel til liv, helse, likestilling, fred og
katastrofeberedskap. Å bekjempe fattigdom er å gi mennesker muligheter. Rent
vann er en slik mulighet. Vi sier at vann
forandrer alt, sier generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp Dagfinn Høybråten.

Vann – en menneskerett
Vann er en menneskerett og helt avgjørende for å sikre alle menneskers liv,
helse og livsgrunnlag. Likevel mangler
785 millioner mennesker tilgang til rent
vann. I mange år har vi sett en positiv
utvikling, hvor stadig flere har fått bedre
tilgang. Men nå advarer FN mot en ny
og skadelig utvikling, nemlig at flere vil
oppleve vannmangel på grunn av klimaendringer, forurensning og sløsing med
vann.
Over 2 milliarder mennesker lever i dag i
land med høy vannsårbarhet, og omtrent
fire milliarder mennesker opplever i dag
alvorlig vannmangel minst én måned per
år. Det er de mest sårbare menneskene
som rammes hardest av vannmangel.
Halvparten av de som mangler rent
drikkevann bor i Afrika, og i Afrika sør
for Sahara er det kun 24 % av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann. Fattige mennesker bruker også en
større del av sin inntekt for å betale for
dyre vanntjenester med dårlig kvalitet.
Mennesker med høyere inntekt har lettere tilgang til billig og rent vann.
I hele verden merker vi nå effekten av klimakrisen. Mer tørke, mer flom. Både for
lite og for mye vann kan være katastrofalt. Fordi klimakrise er vannkrise.

LISA SIVERTSEN,
leder for Politikk og Samfunn
i Kirkens Nødhjelp

Vann er i økende grad en knapp ressurs.
FN har beregnet at i 2050 vil opptil 50 %
av verdens befolkning tidvis mangle rent
vann. Klimaendringer, forurensing av
vann, økt forbruk av vann og dårlig vannforvaltning er de viktigste årsakene.
700 millioner mennesker kan bli tvunget
til å forlate hjemmene sine på grunn av
vannmangel I 2030.

I Norge tar vi kanskje rent vann for gitt.
Og det er kanskje derfor vann ikke får
noe særlig politisk oppmerksomhet i
Norge. Kirkens Nødhjelp mener at norske myndigheter må bidra til at alle mennesker får rent vann, også i fremtiden.
Derfor må norske myndigheter:
• kutte norske utslipp siden klimakrisen gjør vannmangelen mange steder i verden stadig mer akutt.
• øke finansieringen av klimatilpasning og tiltak som gjør det mulig for
fattige mennesker å tilpasse seg klimaendringer og mer ekstremvær.
• fortsette å satse på vann og sanitær
i sin humanitære innsats.
• bidra til å stanse forurensing og dårlig forvaltning av vann.
Å sikre sårbare og fattige mennesker vann har vært en blå tråd i Kirkens
Nødhjelps arbeid i 72 år. Fordi vann er så
grunnleggende for alt liv, for utvikling, for
muligheten til å leve et liv i verdighet. Vi
er bekymret for at en fremtidig vannkrise
kommer til å ha stor innvirkning på alle
mennesker på jorden. Men vi er spesielt
bekymret for de fattige og sårbare gruppene som allerede er hardt rammet av
en urettferdig vannkrise. Derfor kommer
Kirkens Nødhjelp til å fortsette å arbeide
for at alle mennesker skal få tilgang til
rent vann, også i en fremtid med mer
usikker vanntilgang.

Kirkens Nødhjelp redder liv og bekjemper urettferdighet. Sammen med partnere og lokalsamfunn arbeider
vi med å påvirke mennesker med makt og innflytelse til å ta bedre beslutninger som forandrer livet til sårbare mennesker. På denne måten bekjemper vi årsakene til nød og urett.
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Noen gutter drikker seg utørste fra Kirkens Nødhjelps
tankbil med vann i landsbyen Baarweyn i Puntland utenfor
Garowe, Somalia. Guttene må gå seks kilometer gjennom
ørkenen med noen liter vann for å komme hjem.
FOTO: Håvard Bjelland
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Trygghet
i et lite
avtrede
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– Før turte vi ikke gå på do før det ble kveld. Nå
kan vi gå når vi har behov for det, stråler Hurmat.
TEKST: Aina Johnsen Rønning FOTO: Håvard Bjelland

Vi besøker Quasi Ransoon, en hindulandsby i Sanghar-provinsen, en provins der mellom 70 og 80 % av innbyggerne mangler tilgang til toalett. Kirkens
Nødhjelp har hjulpet flere landsbyer i
området til å bli «avføringsfrie», et arbeid
som ikke bare handler om toalett og avløpsrør.
– Vi starter med å bevisstgjøre dem ved
å få dem til å tegne et kart over landsbyen og der beboere og husdyr gjør fra
seg. Så får vi dem til å lage toaletter ved
hjelp av stokker og materialer som finnes
i landsbyen. Når de har bevist at de ikke
lenger har «åpen avføring», gir de lokale
helsemyndighetene dem et sertifikat.
Først da går vi inn og bygger infrastrukturen til permanente toaletter. Og selv da
må lokalbefolkningen gjøre noe selv – de
må nemlig bekoste materialene til vegger
og tak. Da føler de at det er «deres» latrine og får et større ansvar for renhold og
vedlikehold, forklarer WASH-rådgiver i

Kirkens Nødhjelp Zohaib Hasan.
KOSTER LITE
Bare 600 norske kroner koster det å gi to
familier et toalett på deling i dette prosjektet. Kirkens Nødhjelps partner RDF
bruker imidlertid mye tid på opplæring,
som at søppelet bør brennes eller fjernes. Nå ser hele landsbyen ut som om
noen har brukt støvsugeren.
– Vi vasker hendene hele tiden, også med
såpe. Dermed har vi ikke hudproblemer
lenger, sier 15 år gamle Hurmat og viser
frem en plettfri hud.
– Tidligere var vi usikre og redde når vi
skulle på do. Tanken på at noen menn
skulle se oss, var ubehagelig, og vi ventet med å gå ut i skogen for å gå på do til
det ble kveld. Da gikk vi mange samtidig
slik at vi kunne trygge hverandre. Nå har
vi toalett i landsbyen med en dør som kan
låses, og kan gå på do når som helst, sier
18 år gamle Rehana.

I vann-, hygiene- og sanitærarbeidet er nærhet til vannkilder en viktig faktor for å øke tryggheten, spesielt for kvinner. Vold og overgrep er en stor
utfordring i flere av landene Kirkens Nødhjelp er til stede i. Arbeidet mot
kjønnsbasert vold er også et fokusområde for Kirkens Nødhjelp. Blant
annet arbeider vi med Dr. Denis Mukwege i DR Kongo. Han mottok Nobels
fredspris i 2018 for sitt arbeid med kvinner utsatt for seksualisert vold og
fokuset på voldtekt brukt som våpen i krig. Mennesker i nød skal ha hjelp.
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4 tett på
 Hva leste du sist?

«The Power of Focus» av Jack
Canfield og Mark Victor. Jeg
har lært masse av denne boken om å være mer skjerpet,
disiplinert, dedikert, holde
fokus – og mer fininnstilt på
optimismen jeg har i meg.
 En film som har gjort

inntrykk?
Filmen «Sky Kids». Jeg har
alltid drømt om å bli pilot og
bærer drømmen med meg
videre.
 Hva gjør du for å slappe av?

Jeg har alltid funnet fred ved
å lese Koranen. Den hellige
skriften har en intenst beroligende effekt på meg.
 Hvilke nettsteder sjekker

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

Hvem?

 Feltkoordinator Ahmednaji

Bashir Mohamed er Kirkens
Nødhjelps ansikt utad i
flyktningleirene i Puntland,
Somalia.

Jilab flyktningleirs tiltak
mot koronaviruset

 Tiltak mot koronaviruset er igangsatt

i Jilab flyktningleir. Utdeling av hygienepakker, informasjon om beskyttelse
mot koronaviruset over radio og kontaktstøtte til sårbare grupper er noen av
tiltakene.
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En mann for andre
Vi møtte ham for første gang i Garowe, regionshovedstaden i Puntland, i 2011.
Året da den verste tørkekatastrofen på flere tiår tok livet av 260 000 somaliere. En brutal ilddåp for en 19-åring som hadde et brennende ønske og en
ambisjon om å hjelpe andre. Åtte år senere er han en erfaren og dedikert
bistandsarbeider. TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
– Det å gi mennesker håp og verdighet
ved å hjelpe dem til å bygge sine liv på ny,
lytte til deres historier om frykt, håp og
motstandsdyktighet. Det er hva jeg setter
aller høyest, og som gir meg så uendelig
mye i denne jobben.
KATASTROFEN
Feltkoordinator
Ahmednaji
Bashir,
eller bare «Naji». Men med den samme
ungdommelige gløden og det lett
gjenkjennelige glimtet i øyet som da vi
møtte ham for første gang. I 2017 var
det igjen en tørkekrise som så ut til å
kunne bli en ny fullskala katastrofe.
Med en storstilt nødhjelpsinnsats fra
myndighetene, FN og organisasjoner
som Kirkens Nødhjelp har man så langt
klart å unngå de voldsomme dødstallene.
Men situasjonen er fortsatt svær sårbar,
og flere millioner mennesker er helt
avhengige av hjelp.
VÅRT FELLES ANSVAR
– Det bor mer enn 25 000
i leirene her. Fordrevet fra
sine på grunn av tørke,
konflikt, sier Naji. Født og

mennesker
hjemmene
men også
oppvokst i

Wajir, nordøst i Kenya. Utdannet innen
økonomi og fotografi tar han nå en master
i sikkerhets- og beredskapsledelse ved
siden av en svært så hektisk jobb ved
Kirkens Nødhjelps kontor i Garowe. Midt
i den travle arbeids- og studiehverdagen
flyr han stadig høyt på sin store drøm.
HØYTFLYVENDE DRØMMER
– Min barndomsdrøm var å bli pilot. Men
som ett av 17 barn i en storfamilie hadde
ikke foreldrene mine mulighet til å dekke
kostnadene til en flyverutdanning. Jeg gir
likevel ikke opp drømmen og håper stadig
at den en gang kan bli til virkelighet. Den
harde virkeligheten møter han hver eneste
dag på jobb. Og selv om han elsker jobben
sin, legger han ikke skjul på at det av og
til kan være tøft. – Det å møte så mange
mennesker som har nådd den absolutte
bunnen i sine liv. Som mangler tak over
hodet, mat og vann. Mennesker som har
mistet alt. Vissheten om at vi umulig kan
hjelpe dem alle, er noen ganger tung å
bære, sier Naji. Og legger til at gleden
ved å kunne være til nytte for andre
overgår alle møtene med desperasjon og
fortvilelse. – Jeg er så takknemlig for at

mine foreldre lærte meg prinsippene om
medmenneskelighet, ærlighet og godhet
mot andre. Jeg hadde på ingen måte alt
jeg ønsket meg da jeg vokste opp, men
jeg hadde foreldre som ga meg håp, og
som inspirerte meg til smil og latter, selv
i litt vanskelige situasjoner, sier Naji og
– nettopp – smiler. I en søskenflokk på
størrelse med halvannet fotballag er han
svært knyttet til sine nærmeste.
– Familien min betyr alt for meg.
LEVENDE HÅP
Hjertet til den dedikerte feltkoordinatoren
favner likevel langt utover egen familie.
– Vi som mennesker er helt nødt til
å endre verden – ved å reversere
klimaendringene og ta global fattigdom og
lidelse på alvor. De to tingene henger nøye
sammen, vi kan ikke vinne det ene uten
det andre. Og midt i dette bærer jeg på et
inderlig håp – om en dag å få oppleve et
stabilt, velutviklet og fredelig Somalia.
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Landsbyen Ikonda i Tanzania fikk rent
vann gjennom Kirkens Nødhjelp.
FOTO: Håvard Bjelland
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ANNONSE

Snakk med oss.

Codex Advokat er anerkjent av FN som klimanøytrale. Samtidig som vi er et utadvendt
og innovativt advokatfirma, jobber vi for bærekraft og miljøet - både lokalt og globalt.
Codex Advokat er også hovedsamarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp. Samarbeid er
nødvendig. Sammen står vi opp for menneskers rettigheter, og for et samfunn der loven
er lik for alle.
Codex Advokat bistår deg som privatperson og som aktiv i næringslivet. Vi tilbyr en
bekymring mindre når du trenger hjelp med dine plikter og rettigheter.
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Tusen takk
til alle
som støtter
vårt arbeid!

SAMMEN REDDER OG FORANDRER VI LIV!
Slik bruker vi pengene:

Slik jobber vi:

5%

6%

36%

Anskaffelse av
midler

Beslutningspåvirkning

Nødhjelp

5%

Administrasjon

90 %

58%

Går til formålet

Langsiktig
utviklingsarbeid

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

