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I et halvt århundre har norske menig-
heter strukket ut en hånd til mennesker i 
nød gjennom Fasteaksjonen. Men i år som 
i fjor blir Fasteaksjonen litt annerledes. 
Pandemien snur opp ned på det meste, også 
hvordan vi bidrar til å skape en mer rett- 
ferdig verden.

I fjor forberedte vi en tradisjonell innsam-
lingsaksjon med bøssebærere. Brått måtte 
vi snu om på planene da pandemien traff 
verden og Norge stengte ned. Sosiale me-
dier ble en viktig plattform for innsamling, 
og engasjerte mennesker i menighetene 
kom opp med kreative løsninger av alle slag. 
Noen av dem kan du se her i magasinet. For 
selv om vi ikke kan ringe på dørene, er hjer-
tene like varme.

Covid-19 har også vist oss verdien av å ha 
lokale samarbeidspartnere i landene vi 
jobber i. Våre ansatte i Norge har, som alle 
andre, hatt begrenset bevegelsesfrihet. Da 
er det ekstra viktig å ha ansatte, partnere 
og samarbeid med trosaktører rundt om-
kring i hele verden som kan sørge for at 
hjelpen kommer fram. For behovene har 
ikke blitt mindre – tvert imot. I 2020 økte vi 
innsatsen i 22 land som et resultat av covid-
19 og restriksjonene som har fulgt med 
pandemien. Fordi en global pandemi krever 
global solidaritet og handlekraft. Vi står i 
dette sammen.

Tilgang til rent vann har vært en helt sentral 
del av Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom 
mange år. Det er også tema for årets faste-
aksjon. Rent vann forandrer liv – på mer enn 
én måte. Vi trenger rent vann å drikke, men 
vi trenger også rent vann for å holde oss 

rene og hindre spredning av sykdommer. 
Grundig håndvask med såpe og rent vann 
er faktisk en av de billigste måtene å redde 
liv på.

I dette magasinet skal vi på flere reiser. En 
reise til landsbyen Kasalaulo i Zambia, der 
en vannpost har endret livene til innbyg-
gerne. En reise til et herjet Beirut, som prø-
ver å reise seg fra ruinene etter eksplosjo-
nen i august. Og en reise gjennom fortid og 
nåtid i et hardt prøvet Sudan.

Ordet «dugnad» ble flittig brukt i året som 
nå er bak oss. Og vi håper dere alle også er 
med på dugnaden som starter nå – nemlig 
Fasteaksjonen 2021.

Det er lett å tenke at faste først og fremst 
handler om å si nei til noe. Men det handler 
vel så mye om å si ja. Ja til fellesskap. Ja til 
nestekjærlighet. Og ja til å være med å for-
andre – for andre. Sammen.

Slik oppfyller vi sammen profetordet som 
kom mer enn 700 år før Jesu fødsel: «Dette 
er fasten jeg har valgt; å løse urettferdige 
lenker, sprenge båndene i åket, sette un-
dertrykte fri, (…) å dele ditt brød med sultne 
og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.»  
Jer 58,6–7.

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER:

Den livsviktige fasten

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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FORSIDEN: Fem år gamle Champo Miyambo fra 
landsbyen Kasalaulo i Zambia
FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures
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NY GIV FOR SUSAN: For Susan Miyambo og de seks barna 
hennes ble livet forandret da de fikk en brønn i landsbyen 
Kasalaulo i Zambia. Før det måtte hun bruke det skitne vannet 
i elva til alt. Les hvordan hun og familien har det nå. 

SNUOPERASJONEN: Ragnhild Stranden, diakon i Sarpsborg 
menighet, var en av mange som måtte tenke helt nytt da 
Fasteaksjonen i fjor ble digital. Her deler hun tips og råd om 
hvordan man kan få til en inkluderende og engasjerende 
innsamling, samtidig som man får nærmiljøet med på lag.

UNG HÅPSMOTIVATOR: Japhet Muleba er bare 17 år, men 
bruker mesteparten av tiden sin, i tillegg til skole, til å 
engasjere unge i landsbyen Kasalaulo i Zambia. Han mener de 
allerede nå kan jobbe for et bedre Zambia. Møt Japhet og les 
om hvordan han sprer håp.

UNIKE HISTORISKE BILDER: Kirkens Nødhjelp har jobbet 
med flyktninger i 74 år og har sett hvordan land både åpner og 
stenger grenser i konflikter. Men i Sudan har grensene alltid 
vært åpne, akkurat som de nå er for flyktninger fra Tigray 
i Etiopia. Bli med på et historisk tilbakeblikk, som viser at 
nestekjærligheten er like stor i dag.  



4 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2021

Fasteaksjonen 2021
Vi fortsetter vårt forebyggende vann- 
arbeid ved blant annet å bygge håndvask-
stasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opp-
læring i hygiene for å forebygge covid-19.  

I årets aksjon besøker vi landsbyen 
Kasalaulo i Zambia, hvor Kirkens Nød-
hjelp bygget en brønn i 2018. De positive 
effektene av brønnen er mange, og vi vil 
bli bedre kjent med dette gjennom Susan, 
Champo og Japhet. n

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pan-
demien rammet oss alle. Utfordringene forbundet med 
dette fortsetter i 2021, og vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 
år lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livs-
viktig i kampen mot det dødelige viruset.  

TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures   
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1200 
menigheter med 

40 000 
frivillige og 

ansatte deltar

Norges nest største 
innsamlingsaksjon
(etter TV-aksjonen)

Startet i 

1967

Aksjonsdagene er søndag 
til tirsdag før palmehelgen 

hvert år

De innsamlede midlene går 
til Kirkens Nødhjelps arbeid 

over hele verden

Setter søkelyset på de 
grunnleggende årsakene 
til fattigdom og konflikt

1,34 mrd
Totalt innsamlede 

midler gjennom tidene

273 480 
kroner

Det største beløpet samlet inn 
av en enkelt menighet i løpet 

av en aksjon

Vi kaller det grenseløs 
nestekjærlighet og tro i praksis

21

FORANDRE.
FOR ANDRE.
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Visste du at de eldste tegnene på mod-
erne mennesker i Zambia er hele 25 000 
år gamle, men at gjennomsnittsalderen 
er på rundt 16 år? Vi snakker om et land 
med store kontraster. En overflod av 
naturressurser og en voksende økonomi. 
Samtidig er det stor urettferdighet, fattig-
dom og ulikhet, ikke minst mellom kjønn.

LØFTER OG FORSVARER FOLKET
For selv om mye har blitt gjort for å oppnå 
likhet mellom kjønnene, er livet til mange 
kvinner og jenter fortsatt vanskelig. De 
utsettes for kjønnsbasert vold, ekteskap 
i ung alder, har begrenset tilgang til infor-

masjon om og tjenester for seksuell helse 
og svangerskap og har lav utdanning.

Og de mangler vann. Zambia er vert for 
flere tusen kongolesiske flyktninger i 
leiren Mantapala, der det ikke er til-
strekkelig tilgang til vann-, sanitær- og 
hygienetjenester.

Vår historie med prosjekter i Zambia 
strekker seg helt tilbake til 1967, men 
for snart 19 år siden etablerte vi fast til-
stedeværelse i landet. Der jobber vi med 
kjønnsbasert vold, ulikhet og klimasmart 
landbruk og jobbskaping.

Zambia
 – våre forfedres land

Livingstone, fossefall og 
savanner. Zambia har en 
rik historie, men en fattig 
nåtid.
TEKST: Anette Torjusen  
FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures  
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Våre programmer har som mål å styrke 
landets innbyggere, spesielt sårbare 
kvinner og unge. Gjennom sterke nett-
verk og allianser innenfor det zambiske 
sivilsamfunnet, inkludert trosbaserte ak-
tører, har Kirkens Nødhjelp løftet fram og 
forsvart folks verdighet og oppmuntret 
dem til å delta i utviklingen av landet.

HJELP TIL FOLK I NØD
Siden 2011 har Kirkens Nødhjelp vært en 
del av et felles landprogram i Zambia sam-
men med Folkekirkens Nødhjælp (Dan-
ChurchAid) og Christian Aid, som er våre 
søsterorganisasjoner i ACT-alliansen.

Det felles landprogrammet i Zambia  
styrker sivilsamfunnet for å fremme 
menneskerettigheter og verdighet og å 
oppmuntre folk til å delta i utarbeidelsen 
og implementeringen av offentlig politikk 
og utviklingsplaner. 

Folk i nød skal ha hjelp, og i Zambia 
leverer vi vann-, sanitær- og hygienet-
jenester til kongolesiske flyktninger i 
Mantapala-leiren. Sammen med part-
nerne sørger vi også for psykososiale 
helse- og støttetjenester til ungdommer 
i flyktningleiren i tillegg til tjenester for 
seksuell helse.

I dette magasinet tar vi turen innom noen 
av menneskene vi jobber med i Zambia. Vi 
skal på besøk til Kasalaulo, der en vann-
post har endret livet i landsbyen. Vi skal 
også innom flyktningleiren Mantapala, 
der kongolesiske flyktninger har fått et 
verdigere liv, blant annet ved hjelp av 
trygge toaletter. God tur! n
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For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann 
kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte til mat, drikke 
og klesvask, måtte hun hente i en skitten elv.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures  

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia i et 
område hvor flere tusen flyktninger fra 
Kongo har søkt tilflukt. Her bor Susan 
sammen med de seks barna sine i et lite 
hus med strå på taket. 

TUNGE KANNER
Med høner som flakser rundt bena 
hennes, et barn på armen og et som 
holder i skjørtekanten, forteller hun om 
timelange gåturer for å hente vann før de 
fikk rent vann til landsbyen. 
– Mangel på vann ga oss mange helse- 
problemer. Elva var vår nærmeste 
vannkilde, og den var både skitten og 
full av bakterier. Vi var veldig ofte syke,  
forteller hun. 

Alternativet var å gå langt med tunge 
kanner. Flere timer måtte hun bruke for 
å hente rent vann. Det var det ikke alltid 
tid til med seks barn å ta seg av. Derfor 
ble vannet fra elva ofte den enkleste løs-

ningen. Vannet hun vasket klær i, drakk, 
badet barna i og lagde mat med. Vannet 
hun delte med dyr og innsekter. 
– Vi måtte gå store avstander for å komme 
til vannkilden, og det var vanskelig for 
familien min å få til det, forklarer hun. 
 
Susan tar oss med inn i huset sitt der 
de er mange på en liten plass. Litt av  
plassen er satt av til oppbevaring av fisk 
og den populære grønnsaken kassava, 
som smaker nesten som en potet. 
– Her ser du litt av inntekten min, smiler 
hun. For salg av både fisk og kassava gir 
ekstra penger til storfamilien. 

Hun peker på de fargerike vannkannene 
som står ved matlagingsplassen. 
– Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for 
å hente vann. Takket være Kirkens Nød-
hjelp har vi fått rent vann i landsbyen. Det 
er vi så takknemlige for.

Susan måtte 
drikke vannet hun 

vasket klær i 

»
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REDD FOR Å BLI SMITTET AV COVID-19
Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er 
en av mange landsbyer som har fått til-
gang til vann av Kirkens Nødhjelp. Våren 
2018 boret vi en brønn. Det er viktig for 
oss at hele landsbyen får eierskap til 
vannsystemet vi bygger. Derfor samar-
beider vi tett med våre lokale partnere og 
vanningeniører. 

Innbyggerne er med på tilrettelegging og 
velger en egen komite som vedlikeholder 
og har ansvar for vannforsyningen. 

For Susan er det nå bare en kort tur bort 
til brønnen, som er omringet av kanner 
klare til å fylles opp.
– Nå kan jeg gi familien min rent vann. 
Det er jeg så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er bekym-
ret for å bli syk av skittent vann, har hun 
en annen stor bekymring. En bekymring 
hun deler med resten av verden: covid-19.
– Jeg er redd for å bli smittet når mange 
av oss er samlet, og jeg frykter for barnas 
og mitt liv. Covid-19 er virkelig og utgjør 
en fare for oss alle. 

Hun er spesielt bekymret for lange køer 
ved vannpumpa. For i landsbyen er det 
mange som setter pris på rent og trygt 
vann, og etterspørselen er derfor stor. 
– Min oppfordring er at det bores enda flere 
brønner for å møte etterspørselen, slik at 
enda flere får tilgang til rent vann, og vi 
kan ha god avstand for å unngå smitte. n
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ZAMBIA:
Beliggenhet: Grenser til Angola, 
Den demokratiske republikken 
Kongo, Tanzania, Malawi, Mosam-
bik, Zimbabwe og Namibia.  

Hovedstad: Lusaka

Folketall: 17 094 000 (2017)

Språk: Engelsk (offisielt) 1,7 %, 
Bemba 33,4 %, Nyanja 14,7 %, 
Tonga 11,4 %, Lozi 5,5 %,  
Chewa 4,5 %, Tumbuka 2,5 %, 
andre 23,2 % (2010) 

Religion: Protestanter 75,3 %, 
romersk-katolske 20,2 %, andre 
(inkluderer muslimer, buddhister, 
hinduer og bahai) 2,7 %,  
ingen 1,8 % (2010) 

(Kilder: FN-sambandet, 
Store norske leksikon)
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Vi møter den blide femåringen ved vann-
pumpa. I dag er hun med søsteren sin 
Mary på 13 år for å fylle opp vannkannene 
med rent vann.  

Champo bor i landsbyen Kasalaulo i  
Zambia sammen med 1753 andre. Hun 
bor i et hus som hun deler med mamma 
Susan og sine fem søsken.  
– Der borte bor jeg, sier hun og peker på 
et lite hus laget av gress og leire. Utenfor 
tripper hønene, mens et par av søsknene 
hennes slapper av på trappa.  

MÅTTE GÅ I TIMEVIS 
Champo er så liten at hun ikke kan huske 
hvordan det var å ikke ha rent vann. Før 
Kirkens Nødhjelp boret en brønn i 2018, 
måtte de drikke og lage mat av vannet de 
hentet i elva.   

Før de fikk vann i landsbyen, var de mye 
syke. Elva var deres eneste vannkilde. 
Den var både skitten og full av bakterier. 
Mamma Susan forteller at det var mye 
slit og sykdom. 

I tillegg måtte de gå langt etter vann.  

GLAD I FRUKT 
Champo har ikke begynt på skolen ennå, 
så når hun ikke er ute og leker med 
søsknene eller vennene sine, liker hun å 
hjelpe mamma Susan med å lage mat. 
– Jeg er veldig glad i mango, smiler hun.  

I landsbyen dyrker de mango, sharon og 
en rotgrønnsak som heter kassava. Den 
smaker nesten som potet. I tillegg selg-
er moren hennes fisk på markedet. Så de 
har ofte fisk på menyen hjemme.  

Champo elsker å være med familien sin, 
og ekstra stas er det å være med lille-
bror Chishimba.  
– Jeg bruker å mate han, og det er gøy.  

I landsbyen er de ikke lenger bekymret 
for at barna skal bli syke av skittent vann, 
men bli smittet av covid-19.  

Derfor er det ekstra viktig at landsby- 
beboerne har tilgang til rent vann, til både 
håndvask og forhindring av andre syk-
dommer i tillegg til pandemien. n

Vannjenta 
Fem år gamle Champo Miyambo elsker vann. Derfor 
passer det henne perfekt at hun bare kan gå noen meter 
bort til brønnen. Slik har det ikke alltid vært.   
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures



14 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2021

Landsbyens 
unge forbilde

Selv om Japhet Muleba er på skolen fra morgen til langt 
på kveld, ligger han ikke på latsiden. Med papir og blyant 
motiverer han landsbyens unge til å samarbeide om en 
lysere fremtid.            
TEKST: Anette Torjusen  FOTO:  Jason J Mulikita/Fairpictures

17-åringen er et eneste stort smil når vi 
møter ham i landsbyen Kasalaulo i Zam-
bia. Det er ikke rart at han får ungdommen 
med seg når han han snakker entusiastisk 
om alt man kan få til sammen. 

– Drømmen min er å bli lærer for jeg liker 
så godt å motivere andre. Lære bort det 
jeg kan og hjelpe andre til å lære, forteller 
han. 

HÅPER LIVET SKAL BLI BEDRE
Er det noe Japhet brenner for, er det å 
forandre Zambia til det bedre. Og hvem er 
vel bedre rustet enn de unge? spør han. 
– For min egen del både håper jeg og 
drømmer om at livet mitt skal bi bedre 
enn det er i dag, og derfor prøver jeg å 
motivere ungdommene her til å dra landet 
vårt fremover, sier 17-åringen. 

Landsbyen han bor i, var lenge preget av 
sykdom. Den eneste vannkilden var en 
skitten elv for de 1753 innbyggerne. Her 
hentet de alt fra drikkevann til vann til 
klesvask og matlaging. 

Selv brukte han mange timer hver dag på 
å hente vann. Men etter at landsbyen fikk 
brønn med rent drikkevann av Kirkens 
Nødhjelp i 2018, kan han bruke tiden sin på 
hjertesakene sine.
– Jeg er så takknemlig for at vi har fått 
rent vann. Nå håper jeg vi kan få enda flere 
vannstasjoner i landsbyen.

TEGNER PÅ TØFFE DAGER
Selv verken drikker han alkohol eller 
røyker.
– I stedet for å drikke øl, røyke eller ta an-
dre ting bør vi jobbe for å forandre livene 
våre.  
Derfor fremsnakker han utdanning til 
landsbyens unge. Selv om dagene på 
skolebenken er lange.  
– Jeg drar til skolen tidlig om morgenen, 
så går jeg hjem til lunsj for så å være på 
skolen igjen til klokken 21. Da blir det ikke 
alltid så mye tid til andre ting. Skolen min 
ligger nemlig langt unna, forklarer han. 

Går man forbi huset til Japhet, kan man 
ofte se ham sitte med litt krum nakke på 
den lille verandaen utenfor inngangsdøra. 
Så fort sjansen byr seg, trekker han frem 
papir og blyant. Tegning er nemlig favoritt- 
hobbyen hans. 
Men tegning er ikke bare kos, det er også 
et fristed. 
– Det er mange utfordringer i hverdagen, 
men tegning får meg gjennom dem.
Det er også en av fanesakene hans. Det å 
finne noe du virkelig liker, som tegning for 
ham, mener han er godt anvendt tid. 
– Hvis du bruker tiden din på ting som kan 
sikre deg en god fremtid, gir det håp for 
hele vår generasjon, smiler han. n
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MØT AJABO OG ASTRIDAH
Ajabo Mutembo og kona Astridah bor i 
Mantapala flyktningleir. Begge har funks-
jonsnedsettelser. Som en del av Kirkens 
Nødhjelps arbeid med vann og sanitære 
forhold bygger vi universelt utformede 
toaletter som kan brukes av eldre og per-
soner med funksjonsnedsettelser.
– Vi kom hit i 2017 på grunn av stamme-
kriger hjemme i Kongo. Menn, kvinner og 
barn ble angrepet i landsbyen vår, så flukt 
var den eneste måten å overleve på. Sam-
menlignet med livet vi hadde i Kongo, har 
vi det mye bedre her. Vi har et hjem og et 
godt toalett. Toalettene Kirkens Nødhjelp 
har bygget, har gitt oss verdighet. n
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– Vi var i full gang med å planlegge bøs-
seinnsamling og aktiviteter da alt ble 
snudd på hodet, sier Ragnhild Stranden, 
diakon i Sarpsborg menighet. 

EN «SNAKKIS»
Konfirmantene var klare for et spennende 
år, og de ansatte var parat til å ta dem vel 
imot. Sånn skulle det ikke bli. De måtte 
bli kjent via en skjerm, være sammen på 
nett og ha undervisning på nye måter. 
– For meg som er diakon, som både er 
mye sammen med folk og ute blant folk, 
ble det jo veldig stille. Vi fant fort ut at vi 
måtte tenke helt nytt. 

I stedet for gudstjenester i kirken hadde 
de direktesendinger på nett. Konserter 
ble flyttet over til sosiale medier, de had-
de morgen- og kveldsbønn på Facebook 
og startet samtaletelefon for dem som 
trengte noen å snakke med. De delte 
også grønne tips på Facebook.
– Men hva med Fasteaksjonen, kan vi ikke 
finne på noe gøy der også? foreslo pros-
ten vår. Vi snakket litt frem og tilbake og 
landet på et stunt, smiler hun.

Ideen gikk ut på å skape patriotisme og 
entusiasme i nærmiljøet. Sarpsborg har 
mange statuer som har en fin historie. 
Disse skulle Ragnhild oppsøke og snakke 
med om nettopp Fasteaksjonen. Med 
bøsse og mobil var de klare for å teste 
noe nytt. Ut av kirkerommet og på god 
koronaavstand til folk gikk de tett på stat-
uene. 
– Jeg snakket med dronning Astrid, som 
var kona til Olav den Hellige, jeg snakket 
med statuen av Olav den Hellige, som er 
av han mens han blir døpt, og jeg snakket 
med bjørnen som ligger og bader i gågata. 
Det ene tok det andre, forteller hun. 

Ragnhilds stunts ble delt i sosiale  
medier. Det tok ikke lang tid før det ble 
en «snakkis». 
– Etter hvert ba vi om innspill til hvilke 
andre statuer jeg skulle besøke, men da 
måtte folk betale. Og det gjorde de, sier 
hun lattermildt. 

ENGASJERE FLERE
Hun sier at de er mye bedre forberedt 
på en digital konfirmasjonstid og faste- 

aksjon nå. Ikke minst har covid-19 gjort at 
de rundt ti menighetene i byen har fått et 
enda tettere samarbeid. 
– Klart man skal ha konkurranse om å 
samle inn mest penger under Fasteaks-
jonen, men det er også så mye mer vi kan 
få til sammen. 

De har også planlagt flere temakvelder, 
for de ser at det er stort behov for å en-
gasjere flere enn konfirmantene i kamp-
en mot urettferdig fordeling av goder. 
– Det som skjer i verden og her hjemme, 
angår oss alle. Derfor er det viktig at vi 
kan få flere til å føle at det angår dem. 

Sammen med blant annet krisesenteret 
og Sanitetsforeningen skal de ha tema- 
kveld om kvinners kamp for rettferdighet. 
For ungdommene planlegger de stafetter 
og andre morsomme stunts for å samle 
inn penger.
– Sammen med konfirmantene skal 
vi gjøre en dugnad. Jeg tror mange nå 
har et helt annet forhold til det å være 
med på dugnad på grunn av covid-19,  
avslutter Stranden. n

Klemmer til for 
Fasteaksjonen

Sarpsborg menighet måtte kaste om på alle planer da covid-19 
satt en bråstopp for den årlige bøsseaksjonen. Istedet skapte 
de samhold, lokalpatriotisme og inkludering på nett. Her deler 
de sine tips til en digital fasteaksjon.
TEKST: Anette Torjusen  FOTO:  Håvard Bjelland
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1. Menigheter er forskjellige og har ulike ressurser til-
gjengelig. Noen har mange frivillige, andre få. Noen har 
tilgang på masse utstyr, andre bare en smarttelefon. Det 
er alltid lurt å skaffe seg en oversikt over hva man har til 
rådighet, og ta utgangspunkt i det. Har man mye av noe og 
lite av noe annet, vil det naturligvis sette noen begrens- 
ninger, men også åpne noen muligheter. Se etter disse. 
Kanskje er det smart å finne en prosjektleder for den digi-
tale delen av aksjonen?

2. Etter en idemyldring om hva som er mulig, legg en plan. I 
fjor valgte vi i Ullern menighet å ha en dag i uka som innsam-
lingsdag, hvor vi sendte live i en lukket Facebook-gruppe. 
Vi kunne valgt å sende det på Facebook-siden, slik at alle 
kunne sett det, men vi opprettet en gruppe for konfirman-
tene, ungdomsledere og andre interesserte. 

3. Ikke prøv på alt med en gang, og øv! I tillegg til den store 
gruppen opprettet vi også en liten gruppe kun for staben, 
slik at vi som skulle jobbe med dette, kunne øve. Akkurat 
som vi ville gjort i en kirke eller på et planleggingsmøte på 
kontoret. Dette kan ta noen timer, så sett av tid i god tid i 
forveien.

4. Å avholde noe digitalt trenger ikke være så annerledes enn 
å gjøre det tradisjonelt. Menigheter kan masse om hvordan 
man kan forberede konfirmanter og menigheten for øvrig til 

å gå med bøsse. Hvordan gjør man det best digitalt? Kan-
skje ved å sende noe informasjon i posten eller lage en liten 
fasteaksjonspose som kan hentes på kirkekontoret i ukene 
i forkant? Kanskje kunne alle fått en sjokolade, en flaske 
vann (vann betyr jo alt!) og et bingobrett? Så kunne man 
spilt litt fasteaksjonsbingo på nett, hvor alle hadde brettet 
ved siden av? Her er det bare å tenke kreativt! 

5. Konfirmantene må også forberede seg. Et grep vi tok i fjor, 
var at alle konfirmantene skulle skrive en liste med ti navn 
som de ønsket å utfordre spesielt når vi «gikk» med bøsse. 
Da vi hadde første sending på Facebook og sparket i gang 
innsamlingen, tok alle kontakt med sine ti og spurte om de 
ville støtte aksjonen. Om de ringte, tekstet, sendte snap 
eller lagde en TikTok-video, la vi oss ikke opp i.

6. Vi opprettet et eget Vipps-nummer som vi fulgte med på 
mens det kom inn penger. Slik var det enkelt å se hvor mye 
som kom inn. For hver 10 000 kroner som ble innsam-
let, fikk konfirmantene bestemme hva vi skulle gjøre. Jeg 
måtte ta barten, kateketen danset på direkten, og sokne-
presten tok en rap. 

7. Ha det gøy. Det er enklere å få til noe som funker hvis man 
gleder seg til det skal skje. Det høres kanskje naivt ut, og 
for de av oss som grøsser litt over skjermen, anbefaler jeg 
å lese punkt fire på nytt! 

7 tips fra 
SoMe-presten
Internett og sosiale medier gir oss et hav 
av muligheter når fasteaksjonen avholdes 
digitalt. I Ullern menighet prøvde vi mange 
ting for første gang i 2020 og ser frem til å 
teste flere i 2021. Her er noen tips!

Jeg ønsker dere lykke til! Ta gjerne kontakt om du lurer på noe, eller enda viktigere; fortell hva som 
funket for dere! Etter det siste året har vi nok hundrevis av suksessfortellinger som ikke har blitt 
fortalt enda. God fasteaksjon! n

Av Petter Dille,
prest i Ullern kirke
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Med ditt testament er du med på å sikre fremtiden til dem du etterlater deg. I tillegg 
kan en del av din arv gi liv og håp til noen som bare ønsker seg en fremtid.

Ønsker du mer informasjon om arv, testament og Kirkens Nødhjelps arbeid? Vi setter 
pris på å høre fra deg. Vi har også mulighet til å formidle gratis advokatbistand. 

Ta gjerne kontakt med Siv Holthe Krogh (480 52 166) eller 
 Wenche Kaasa Johansen (932 42 434) for en uforpliktende samtale.

www.kirkensnodhjelp.no/arv

DIN ARV 
EN KILDE TIL LIV!
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Grensesprengende 
nødhjelp

Sudans historie er full av kriger, tørkekatastrofer og hungersnød. Men 
når flyktninger fra nabolandene banker på døra, åpner de grensene.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland, Kristin Berg og Kirkens Nødhjelps arkiv
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I våre 50 år i landet har vi sett hvordan 
grenser åpnes for folk i nød. Helt siden 
1971 har vi vært på bakken, hovedsakelig 
i sør i det som i dag er Sør-Sudan, tett på 
konflikter, krig og katastrofer. 
– Ære være Sudan, som nå åpner 
grensene sine. Sudan er kjent for stor 
gjestfrihet, og det viser de virkelig nå ved 
å holde grensen sin åpen for alle flyktnin-
gene, sier Berte Marie Ulveseter, land- 
representant i Sudan. 

Hun har siden konfliktene i Tigray i Etiopia 
startet på tampen av fjoråret, jobbet med 
å sikre rent vann, psykososial hjelp og et 
sted på bo for flere tusen flyktninger. 

Sudan har fra før to millioner internt for-
drevne og 900 000 flyktninger. Man fryk-
ter at over 200 000 kan komme fra Etiopia.

MANGE PRØVELSER 
Selv om Sudan har enorme behov, har 
grensene vært åpne for folk i nød fra  
Eritrea, Tsjad, Etiopia, Sør-Sudan og Den 
sentralafrikanske republikk. 
– Dette kommer i tillegg til alle prøvelsene 
Sudan har vært gjennom, som blant an-
net covid-19 og flom. Dette er krevende 
for et av verdens fattigste land, som sliter 
med skyhøy inflasjon, politiske konflikter 
og allerede har mange flyktninger, for- 
klarer Ulveseter.

En av dem som kjenner Sudan godt, er 
Stein Villumstad. Hans første møte med 
landet var i 1986. Da borgerkrigen her-
jet, ble folk sultet ut som en krigstaktikk, 
landeveier ble stengt, og det var nærmest 
umulig å komme frem med hjelp. 
– Jeg forstår hvorfor mange har landet 

under huden. Det er noen som har sagt at 
har du en gang drukket av Nilens vann, vil 
du alltid vende tilbake. Folket, naturen og 
historien er annerledes og fascinerende.

Landet ble kolonisert av Storbritannia 
og Egypt og er attraktivt på grunn av 
bomullsplantasjer, gullgruver og store 
kornområder. Men det er fattigdom og 
nød, krig og konflikt, kamper mellom 
nord og sør og hungersnød og vannman-
gel i landet. 

Kirkens Nødhjelp måtte gå nye veier for å 
få hjelpen frem i Sudan, forteller Villum-
stad. Da alt var stengt og krigen herjet, 
måtte vi bli gode på samarbeid. Vi måtte 
bygge relasjoner med folk på bakken, 
kirker og lokale partnere. 

»

Kirkens Nødhjelp har 
vært til stede i Sudan 
i snart 50 år, blant 
annet med mødrehelse. 
Her er en kvinne på 
svangerskapskontroll.
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Mye av Kirkens Nødhjelps arbeid i dag 
er tuftet på erfaringer man gjorde seg 
i Sudan. Å jobbe partnerbasert ble en 
strategi. Sammen med lokale partnere 
kommer vi frem, noe vi også har sett 
under covid-19 når landegrenser har 
vært stengt. Og slik vi gjør på grensen til 
Etiopia i dag. 
– Takket være tettere samarbeid med 
partnere kom vi inn i geriljakontrollerte 
områder, kunne gi nødhjelp til begge 
parter og spille en viktig rolle i freds- 
arbeidet som sikret et selvstendig Sør- 
Sudan, sier han. 

Når vi nå ser bildene av folk som strøm-
mer over grensa fra Etiopia i dag og flere 
tiår gamle bilder fra Sudan, er det mange 
fellestrekk. 
– Nå i denne situasjonen åpner Sudan 
igjen grensene sine for flyktninger. Her i 
Norge er det et parti som ønsker null flykt- 

ninger, og så ser du til Afrika, der land et-
ter land tar imot hundretusenvis. De gjør 
det beste ut av det og aksepterer det. Det 
har vi mye å lære av, sier Villumstad. 

UTROLIG OVERLEVELSESEVNE
Kari Øyen er Kirkens Nødhjelps landrep-
resentant i Sør-Sudan. Hun er ikke i tvil 
når hun skal si hva hun liker aller best 
med landet. 
– Folka, folka, folka. Folk i Sør-Sudan har 
en utrolig overlevelsesevne til tross for 
alt de har vært igjennom. De har gjen-
nomlevd mange år med konflikt, mange 
har lite mat, ofte knapt et måltid per dag. 
Livet er en kamp for å overleve. Naboer 
hjelper hverandre der de kan. Der har vi 
mye å lære i nord.

Også hun er imponert hvordan nabo- 
landene åpner grensene. 
– Det at nabolandene hjelper hveran-

dre med flyktninger, gjør at landene 
også bindes tettere sammen. Sudan 
tar imot flyktninger fra Sør-Sudan og 
Etiopia, Etiopia tar imot flyktninger 
fra Somalia, Eritrea og Sør-Sudan. 
Uganda tar imot flyktninger fra DRC 
og Sør-Sudan. Men det er også 
krevende fordi de allerede har små  
ressurser.

50 år på bakken har gitt oss både 
kunnskapen og erfaringen vi trenger i 
kampen mot alt fra klimaendringer, konf-
likter, covid-19 og flom. Men de human-
itære behovene er enorme, noe flukten 
fra Tigray til Sudan har vist. Derfor kjem-
per vi hver eneste dag for en rettferdig 
verden, slik at vi kan forandre. For andre. 
n

4

1. I over 60 år har Kirkens Nødhjelp 
jobbet med vann og brønnboring for 
å sikre mennesker rent vann, er en 
stor del av vårt arbeid. Vann, san-
itær og hygiene har vært livsviktig i 
kampen mot sykdommer, det siste 
året også mot pandemien. 

2. Mennesker på flukt mangler alt. 
Mat, et sted å bo, klær og vann. 
Mange har også kommet bort fra 
familiemedlemmer. 

3. Rent vann redder liv. Våre vannpros-
jekter i Sør-Sudan og Sudan har 
sikret mennesker tilgang til trygt, 
rent vann i et halvt hundre år. 

4. Stekende sol og ikke noe sted å bo. 
Mennesker på flukt forlater alt de 
eier, og kommer til det ukjente. Der 
venter det ofte ingenting. Her er 
latriner Kirkens Nødhjelp bygget.
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Vi er 7,8 milliarder  
mennesker på jorda. 
Mye er ulikt fra samfunn 
til samfunn, og mye skiller 
oss fra hverandre; grens-
er, lover, regler, religion, 
matretter, klesstil, osv. 

Men vi deler også. 
Klimaendringer ram-
mer oss ulikt, men vi 
deler jordens naturres-
surser og alle blir ram-
met av klimakrisen.

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

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

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

1 av 3 
mangler tilgang 

på toalett

80 % 
av all sykdom i ut-

viklingsland kommer 
av vannbårne 
sykdommer

70 %
av menneske-

kroppen er vann

KLIMAFORDREVNE
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Et toalett bruker 

8 LITER 
rent vann 

på å trekke ned

1 av 9 
mangler tilgang

på rent vann

25 MILLIONER
hvert år må forlate hjemmene sine på grunn 
av klima- og værrelaterte katastrofer som for 

eksempel flom, tørke, jorderosjon, tyfoner, 
orkaner og skogbranner.

Hvis en brusflaske koster 
25 kroner, trenger du 8 

for å gi et menneske varig 
tilgang til rent vann

200,-

Prisen av ett par nye jogge- 
sko til 1000 kroner er nok 
til å gi 5 familer på flukt 

nødhjelpspakker

1000,-400,-

4 mnd.
For prisen av hva det koster 
å bruke Spotify i fire måned-
er (109,-), kan du plante 100 

trær mot avskogning
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MØT KAREN 
CHIPULI 

Karen Chipuli bor i Kasalaulo med seks 
barn. I landsbyen hvor Karen bor, dyrkes 
det grønnsaker i alle farger og fasonger, 
men mest kjent er rotgrønnsaken kassava 
og frukten Sharon. Her er Karen travel 
med å gjøre i stand til dagens salg på 
markedet. 

Hun er svært glad for å ha fått tilgang 
til rent vann, men er også bekymret for 
vedlikehold og kapasitet i fremtiden.
– Før vannposten ble installert, var vi 
avhengige av vann fra elva. Men vannet 
var ikke bra å drikke. Folk badet og vasket 
klær der, og dyrene drakk også fra elva. 
Vannposten er ganske langt fra der vi 
bor, og jeg er i tillegg redd for at den kan 
bli overbelastet siden det er den eneste 
kilden til rent vann i området. Jeg håper 
Kirkens Nødhjelp kanskje kan installere 
flere vannpumper etter hvert.  n
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En flyktning 
krysser sitt spor

Under borgerkrigen i Libanon var hun som liten jente flyktning i Syria. Hele sitt voksne 
liv har hun brukt til å hjelpe andre i samme situasjon. – Det handler om å gi mennesker 
håp, sier Ruba Khoury, leder for Kirkens Nødhjelps arbeid i Libanon.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland 



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2021 31 

– Eksplosjonen i august tok oss tilbake til 
krigen. Til følelsen av at systemet, landet 
vårt, ikke klarer å beskytte oss eller ta 
vare på en befolkning. 

Ruba Khoury sitter på Kirkens Nødhjelps 
kontor i sentrum av Beirut. 4 august 
2020 ble lokalet smadret da nær tre tonn 
høyeksplosivt ammoniumnitrat gikk i 
lufta i havneområdet ikke langt unna. 
Eksplosjonen førte til død, lemlestelse 
og hundretusener av hjemløse. I en by 
og i et land som lenge før eksplosjonen 
var preget av økonomisk og politisk kol-
laps, skyhøy arbeidsledighet, økende fat-
tigdom og koronaepidemi. Hadde Ruba 
eller noen andre i staben vært på konto-
ret denne sene ettermiddagen, kunne det 
gått fryktelig galt.
– En av våre ble nokså hardt skadet 
hjemme, men var tatt hånd om. Da jeg 
hadde fått kontakt med alle unntatt én, 
ble jeg redd. Virkelig redd, sier Ruba og 
minnes med gru tilbake til august i fjor. 
Til alt hell gikk det bra med både kolle-
ger og hennes nærmeste. Men sjokket 
sitter fortsatt i. 
– Det verste er lyd, og da umiddelbare 
minner, av enorme mengder knust glass. 
Fortsatt blir jeg skjelven og uvel. 

FIRE ÅR OG FLYKTNING
Som enebarn vokste hun opp i Koura, et 
distrikt helt nord i Libanon. En oppvekst 
preget av borgerkrig, flukt og frykt. 
– Etter så mange år sitter krigen fort-
satt godt i og preger meg. Vi mistet både 
familiemedlemmer og venner. Jeg måtte 
stadig bytte skoler. Det var ustabilitet og 
usikkerhet, sier Ruba. Da hun var bare 
fire år gammel flyktet den lille familien 
over grensen til Syria. 
– Selv om jeg var liten, husker jeg godt 
at folk var veldig vennlige. Vi ble tatt 
godt imot og fikk hjelp fra så mange. Jeg 
kjenner fortsatt på takknemligheten og 
har gode venner i Syria fra denne tiden, 
forteller Ruba og legger til at opplevel-
sene nok bidro til senere valg i livet.
– Som flyktning fikk jeg kjenne på beho-
vet for hjelp og beskyttelse, men vel så 
mye på viktigheten av å kunne opprett-
holde håpet om en bedre framtid. Særlig 
det siste tror jeg var sentralt da jeg 

skulle velge yrkesvei. Moren min jobbet i 
en bank og satt alltid bak et stort skrive- 
bord. Det virket veldig kjedelig og var 
det siste jeg ville, sier Ruba og ler. Siden 
den gang har hun jobbet i flere av ver-
dens største humanitære organisasjo-
ner, de siste årene som leder av Kirkens 
Nødhjelps arbeid i Libanon. I tillegg ko-
ordinerer hun også innsatsen til et stort 
antall organisasjoner i krisen som pre-
ger landet.

BIDRA TIL HÅP
I tillegg til store indre problemer huser 
Libanon halvannen million syriske flykt-
ninger og fortsatt et par hundre tusen 
palestinere med samme status. Det er en 
betydelig hjelp fra et knøttlite land med 
knapt sju millioner egne innbyggere. 
– I møte med mennesker vi hjelper for-
teller jeg ofte at jeg selv har vært flykt-
ning. Det tror jeg kan bidra til å gi noen 
håp: Når selv en fattig flyktning kan ende 
opp med å lede arbeid i store internasjo-
nale organisasjoner, da kan det være håp 
for meg også et sted der framme.  
 
De siste to årene har Libanons egen 
befolkning fått kjenne stadig sterkere 
på kriser og nød. Kirkens Nødhjelp har 

blant annet sørget for å rehabilitere øde-
lagte hjem, kjørt ut mat og gitt psykoso-
sial støtte. 

MENNESKEVERD I PRAKSIS
– Jeg tror vi libanesere har en iboende 
vilje til positivitet i oss. Selv når det røy-
ner på. Men av og til mister vi håpet. I 
en ellers så krevende tid ødela bom-
ben drømmene våre. Begge barna mine 
spør seg nå om det er noen framtid igjen 
i Beirut, og om de ikke, i likhet med så 
mange andre, skal flytte til et annet land. 
Det er vondt, men jeg forstår dem, sier 
Ruba og understreker samtidig at be-
hovet for Kirkens Nødhjelp og andre or-
ganisasjoner er viktigere enn på svært 
lenge.
– Noe av det som gjør meg aller mest 
stolt av å jobbe i Kirkens Nødhjelp, er 
den dype respekten for menneskene vi 
hjelper. Den følelsen fikk jeg veldig raskt 
da jeg begynte i organisasjonen, og jeg 
opplever det samme hele tiden blant 
mine dyktige og hardtarbeidende kolle-
ger: Uansett hvilken situasjon man be-
finner seg i, er alle mennesker like mye 
verdt og skal behandles deretter. Det er 
menneskeverd i praksis. Og akkurat det 
kan verden aldri få nok av. n

Ruba i samtale med Souad og George Habib, som mistet hjemmet sitt og absolutt alt de eide i den katastrofale 
eksplosjonen i Beirut. De fikk tak over hodet og alt de trengte for å klare seg fra Kirkens Nødhjelp.



32 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2021

Muleba Paul Musonda har bodd i lands-
byen Kasalaulo siden 1972. Han er 
skredder og fungerer også som vakt-
mester for vannposten i landsbyen. 
– Vi var helt avhengige av vannet fra elva 
før vi fikk vannposten. Men vannet var 
forurenset, og mange ble syke, særlig 
besøkende. Noen fikk til og med hud-
sykdommer av å bade i vannet. Etter at 
vi fikk vannposten, slipper vi å bekymre 
oss like mye for vannbårne sykdommer. 

SYR MUNNBIND 
Han håper så mange som mulig i lands-
byen hans vil holde seg friske gjennom 
pandemien.
– Jeg er bekymret for covid-19. Siden jeg 
er skredder, syr jeg munnbind som jeg 
selger billig her i lokalsamfunnet. Om vi 
følger retningslinjene til Verdens helse-
organisasjon, vil vi klare oss. Men det er 
vanskelig å få tak i for eksempel hånd-
desinfeksjon i denne delen av verden, og 
det er som regel veldig dyrt om det først 
kommer hit. n

Skredderen 
i Kasalaulo

Da pandemien kom til 
Zambia, måtte Muleba Paul 
Musonda tenke helt nytt  
etter mange år som  
skredder i Zambia. 

TEKST: Anette Torjusen 
FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures   
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Skredderen 
i Kasalaulo
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Overlever ikke 
uten vann

Får du ikke i deg rent vann, kan du være død i løpet av en 
uke, sier den kjente TV-legen Wasim Zahid.  Her forklarer 
han hvorfor rent vann redder liv. 
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Privat 

Wasim Zahid er spesialist i indremedi-
sin og kardiologi. Han er kjent fra både 
Twitter og NRK-programmet «Hva feiler 
det deg?». Han kan ikke få understreket 
nok hvor viktig væske er for kroppen. 
– Vann er livsviktig for både mennesker 
og dyr, ja for alt liv. Uten vann overlever 
ingenting, sier han. 

SYKDOM OG DØD
I landene hvor Kirkens Nødhjelp job-
ber, tar mangel på vann mange liv hver 
eneste dag. Så mange som en av ni i 
verden har ikke tilgang til rent vann. 
Og også skittent vann tar liv, forklarer 
Zahid. 
– Urent vann er kilde til mye sykdom. Det 
inneholder en rekke bakterier og kan gi 
store forstyrrelser i kroppen. 

Ofte er urent vann kilde til diare, oppkast 
og alvorlig dehydrering. 
– I de verste tilfeller, som blant annet ko-
lera, er det også dødelig. 

Folk i landsbyer som ikke har tilgang 
til rent vann, må ofte dele skittent vann 
med husdyr, ville dyr og insekter. Noe 
som fører til mange sykdommer. 
– Får du ikke i deg rent vann, kan du 
være død i løpet av en uke. Vann er alfa 
og omega, understreker han. 

NYRENE SVIKTER
Er du mye tørst? Det betyr ikke nødven-
digvis at du mangler vann. 
– Å være tørst er faktisk et usikkert tegn 
på hvor mye vann du har i kroppen. Det 
kan være mange grunner til at du er 
tørst, sier han. 

Tørste kjennetegnes ofte av at du er tørr 
i munnen og at det er tørt nedover hals 
og svelg. 
– Det er en følelse som mange opple-
ver som ubehagelig. De fleste vil ha noe 
drikke litt fort.

Det som skjer i kroppen når vi mangler 
vann, er faktisk ganske mye. 
– Mange prosesser pågår samtidig. 
Cellene våre er avhengige av vann for å 
fungere, og får man ikke nok vann, så 
begynner nyrecellene våre å dø, forkla-
rer han.
 
For nyrene styrer nemlig væskebalansen 
i kroppen vår, og får de ikke nok vann, 
skaper det store forstyrrelser. 
– Uten vann til å skille ut blant annet av-
fallsstoffer i kroppen, vil det hope seg 
opp og kan føre til nyresvikt. 

Når nyrene begynner å svikte, klarer 
ikke kroppen å skille ut urin. Overskudd 

av væske hoper seg opp i kroppen, man 
kan bli tungpustet og lungene blir som 
våte svamper, slik at man ikke får i seg 
ordentlig med luft, forklarer han. 
– Får man virkelig mye av disse avfalls-
stoffene i blodet, blir man til slutt be-
visstløs. 

DEHYDRERING OG LAVT BLODTRYKK
Nyresvikt er svært farlig og potensielt 
dødelig. 
– Det er grader av nyresvikt, men ved 
total nyresvikt kan man ikke klare seg 
mange dager uten behandling. 

Vannmangel kan også føre til alvorlig 
dehydrering, som igjen kan gi lavt blod-
trykk, gjøre en mentalt uklar, forvirret og 
føre til besvimelse. 

På spørsmål om hvor mye vann et men-
neske egentlig trenger, svarer Zahid føl-
gende:
– Man har gått bort fra å oppgi vann-
mengder, men heller si at man skal 
drikke hver gang man føler for det, når 
man er tørst. Det er store individuelle 
forskjeller, derfor sier man ikke lenger 
at man må drikke så og så mange glass 
vann hver dag. Men en god anbefaling 
kan være rundt to liter om dagen, avslut-
ter han. n
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Konfirmantene viser vei
Ungdomsengasjement er avgjørende for å løse vår tids 
største utfordringer. Sammen med konfirmanter fra hele 
landet skal vi i år jobbe for at Norge gir mer penger til 
klimatilpasning. Vi vet nemlig at det nytter!
TEKST: Changemaker / Knut Estensvoll Rosmo FOTO: Changemaker

Kirkens Nødhjelp og Changemaker fort-
setter den sterke fasteaksjonstradisjo-
nen med å gi konfirmanter et handlings-
alternativ for å gjøre norsk utenrikspoli-
tikk mer rettferdig. I år jobber vi sammen 
med konfirmantene for at Norge skal gi 
mer penger til klimatilpasning.

Begrunnelsen for dette er enkel: Som 
et av verdens rikeste land har vi mulig-
het til å gjøre livene til verdens fattigste 
bedre. Norge har, som et rikt oljeland, 
bidratt til å skape klimakrisa vi i dag står 
overfor. Da er det bare rett og rimelig at 
vi også tar vår del av ansvaret for å løse 
den. Særlig når vi vet at klimaendringene 
rammer dem som har minst ansvar for 
utslippene, aller hardest.

Basert på våre historiske utslipp og vår 
betalingsevne burde Norge ha gitt 15 
milliarder kroner til klimatilpasning i 
utviklingsland. Realiteten er at vi gir mye 
mindre enn dette. 

Klimaendringene er her nå, og Norge 
gjør ikke nok. Flom og tørke forurenser 
drikkevann, gir dårligere hygiene- og 
sanitærtjenester og ødelegger bønders 
avlinger. Vi har et kollektivt ansvar for 
å reparere skaden som har skjedd, og 
forebygge det som vi vet vil skje i fram-
tiden. For at vi skal løse klimakrisa, må 
nasjonale utslippskutt og klimatilpas-
ning gå hånd i hånd.

Heldigvis er konfirmantene med i kam-
pen for en mer rettferdig verden år etter 
år. Det har gitt resultater og ført til store 
gjennomslag. I 2019 engasjerte tusen-
vis av konfirmanter seg i kampen for 
klimaet. De lot sin stemme bli hørt og 

la press på norske politikere, slik at re-
gjeringa økte ambisjonsnivået i klimapo-
litikken. På grunn av konfirmantene i 
Fasteaksjonen skal Norge nå kutte minst 
53 prosent av egne utslipp innen 2030!

Det nytter å engasjere seg. Å gi konfir-
mantene muligheten til å la sin stemme 
bli hørt er både viktig og motiverende. 
Dessuten funker det å kjempe for det 
man tror på. Det skal vi i Changemaker 
vise i år igjen – så vi har store ambisjo-
ner for årets fasteaksjon.

Vi jobber for en mer rettferdig verden 
hver eneste dag. Sammen med Kirkens 
Nødhjelp skal vi gjøre Fasteaksjonen til 
ikke bare en innsamlingsaksjon, men en 
aksjon som gjør at vi i framtida forhå-
pentligvis ikke trenger drive med nød-
hjelp.

For Changemaker er det viktig at kon-
firmantene ikke bare skal høre på, men 
at møtene med oss og Kirkens Nødhjelp 
i Fasteaksjonen også blir en mulighet til 
å la sin stemme bli hørt. Unge går rundt 
med mange viktige tanker og meninger, 
og i Fasteaksjonen får konfirmantene 
muligheten til å utforme hvordan de 
selv kan være med å påvirke samfunnet 
framover. Det er en viktig lærdom for en 
generasjon som snart skal ta steget inn i 
voksenlivet.

Er du under 30 eller kjenner noen som 
er det, og som bør engasjere seg for 
klimarettferdighet? For å bli medlem 
i Changemaker er det bare gå inn på 
changemaker.no. Er du over 30 er det 
også mulig å gi et fast månedlig beløp 
for å støtte arbeidet deres. n
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Muteni Moto er en av flere hundre flyktnin-
ger som forlot Moba i DR Kongo på grunn 
av konflikt, og har slått seg ned i Manta-
pala Refugee Resettlement i Nchelenge 
nord i Zambia. Her bor hun med ett barn 
og seks barnebarn. Hun jobber med 
toalettbygging for Kirkens Nødhjelp. 
– Vi levde i konstant frykt, og jeg var redd 
for å miste barnebarna mine. Vi ble an-
grepet dag og natt. Folk ble banket opp, 
voldtatt og drept. Livet her er bedre enn i 
Kongo, selv om det er noen utfordringer 
med å finne husly og få nok mat. Vi takker 
Kirkens Nødhjelp for toalettene de bygger 
til oss, og for å bedre levekårene våre. 

MULIGHET TIL Å HJELPE
– Jobben har gitt meg muligheten til å 
hjelpe barnebarna mine og sakte, men sik-
kert bygge et hus til familien. Jeg ønsker 
en bedre fremtid for barnebarna mine. Jeg 
vil at de skal få en bedre utdanning og et 
bedre liv. n

Drømmer 
om en god 
fremtid for 
barnebarna
Da Muteni Moto flyktet 
fra Kongo, var hun redd 
hun aldri ville få et bra liv. 
Men nå bygger hun opp 
både livet sitt og toaletter 
i Zambia.   
TEKST: Anette Torjusen  
FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures
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Den reddende doen
For oss i Kirkens Nødhjelp er dobygging  
utrolig viktig fordi vi ser hvordan en 
enkel do kan endre et helt samfunn og 
liv. Spesielt for unge jenter. Takket være 
doer ser vi at jenter som ble hjemme 
fordi de hadde mensen, tør å gå på sko-
len. Jenter som før måtte gjemme seg 
i skogen og ble utsatt for voldtekt, kan 
nå gå på trygge doer i landsbyen sin. 
Sykdom og skam byttes ut med rent 
vann, god hygiene og stor livskvalitet. 
Som her i Zambia hvor flyktningene selv 
lærer å bygge doer. n

Visste du at doer forebyg-
ger voldtekt, sykdommer 
og sikrer jenter en trygg-
het når de har mensen? 
Ikke rart vi bygger doer i 
hopetall.

TEKST: Anette Torjusen 
FOTO: Jason J Mulikita/Fairpictures   

673 
MILLIONER 

mennesker har skog og busker 
som eneste sted 

å gå på do
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Sykdommer knyttet 
til vann, sanitær 
og hygiene er blant 
de mest utbredte 
dødsårsakene blant 
barn under 5 år.

Rent vann redder liv.

Mangel på doer setter menneskeliv i fare, spesielt for unge jenter. I tillegg til å 
bygge doer, lærer vi folk i landsbyer og flyktningleire hvordan de kan bygge doer 
selv. På den måten kan de sikre gode, trygge doforhold for alle som bor der. 

Her ser du et eksempel på en do som vi bygger i Zambia.

Rent vann har vært livsviktig i kampen mot covid-19. Sammen med 
lokalbefolkningen har vi satt opp vannstasjoner til håndvask.
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Av Pauliina Parhiala,
landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Tanzania

Andakt

For noen år siden, da jeg jobbet i Palestina, var jeg ved gjetermark-
ene, altså det stedet som heter Shepherds’ Field i dag. Jeg prøvde å 
se for meg situasjonen for mer enn to tusen år siden, med gjeterne 
som sang sammen med englene “Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden”. Fred, midt i det urolige Midtøsten, kjentes veldig 
nært for meg i det lille øyeblikket der ute på gjetermarkene.

Med Jesus fikk freden en kropp, fred fikk hender og føtter. Jesus 
underviste i fred, og livet hans ble et vitnesbyrd om å velge fred i 
hvert skritt han tok. “Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, 
ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og 
motløshet”, sa han (Joh. 14:27). Jesus velsignet de som ville skape 
fred, og ba oss alle om å lete etter fredelige løsninger alltid og ikke 
være redde.

Konflikter fremstilles ofte på en måte som gjør at man tenker de 
er forårsaket av ulike kulturelle identiteter, og i stor grad formet 
av religioner. Samtidig er det slik at alle de store religionene har 
innhold som inspirerer til fred. Religiøse aktører kan spille en rolle 
hvor de enten bidrar til voldelig konflikt eller hvor de bidrar til å 
fremme forståelse og forsoning. De kan også hjelpe med å bygge 
en kultur hvor konflikter løses på fredlig vis, gjennom dialog.

I Tanzania har vi splittelse, spenninger og et stadig trangere rom 
for sivilt samfunn, noe som skaper bekymring for freden og den 
sosiale samhørigheten. Grunnet kjønnsbasert vold og skadelige 
kulturelle og religiøse praksiser er det altfor mange mennesker 

som erfarer at hjem og lokalsamfunn ikke er trygge steder for 
dem. På grensen mellom Tanzania og Mosambik flykter folk fra 
voldelige sammenstøt.

Fred består av en rekke ingredienser. En av dem er rettferdighet. 
Vi skal ikke akseptere misbruk, vold eller krig som en permanent 
eller normal tilstand i noe lokalsamfunn eller samfunnet som 
sådan, og vi må alltid jobbe iherdig for rettferdighet overalt og for 
alle. En annen viktig ingrediens er sannhet. Helbredelse er ikke 
mulig uten sannhet, selv om det kan gjøre vondt. Selv om dette er 
ingredienser som er nødvendige for fred, er det også nødvendig å 
gå aktivt inn for og jobbe for fred kontinuerlig. Vi kommer aldri i 
mål, freden bygges hver bidige dag.

Nettopp nå i året 2021, la oss reflektere over hva fred på jorden 
betyr i våre hjerter og hjem, i våre land og i verden. Med hvem eller 
med hva er vi kalt til å skape fred? Hva er ingrediensene vi trenger 
for å bygge en varig fred, som kan eies av alle?

Varm takk for for din trofasthet og engasjement sammen med oss, 
et engasjement som gjør visjonen om fred og rettferdighet til lev-
ende virkelighet. Jeg vil samtidig ønske alle menigheter i Norge alt 
godt i planlegging og utrulling av Fasteaksjonen lokalt hos dere. 
Må Gud velsigne dere midt i innsatsen og alt dere står i. Nettopp 
deres innsats innebærer viktige skritt for fred i verden, slik Han 
mente det.

Fred på jord
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Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426

Kontonummer 1594 22 87248



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

Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

58%
Long-term development  

cooperation

6%
Advocacy for  
global justice

36%
Humanitarian  

assistance

90 % Går til formålet

5 % Administrasjon

5 % Anskaffelse av midler

FOR 785 MILLIONER MENNESKER  
ER DETTE DRIKKEVANN
Forandre. For andre.

VIPPS eller SMS VANN til 2426 (250,-)  
eller gi på konto: 1594 22 87493

www.fasteaksjonen.no

Fasteaksjonen 21. – 23. mars


