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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 organisasjon 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!
Kirkens Nødhjelp-magasinet
Ansvarlig redaktør: Lisa Sivertsen.
I redaksjonen: Anette Torjusen, Arne Grieg Riisnæs,
Emma Dalby, Siv Holthe Krogh, Hanne Mathisen, Håvard
Bjelland, Markus Plementas og Eli van der Eynden.
Andre bidragsytere: Caroline Nenguke.
Alle landdata er hentet fra siste utgave av FNs ”Human
Development Report".
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På flukt mot en annen framtid
Hvert år drives millioner av mennesker på
flukt. Historiene deres minner oss på hvor
viktig det er å fortsette arbeidet for en mer
rettferdig verden.
Tenk å måtte forlate alt du kjenner. Å måtte
løpe ut av huset ditt i all hast, midt på natten, fordi du hører skudd hos naboen.
Krig og konflikt driver mennesker vekk fra
hjemmene sine og ut i det uvisse – som i
Tigray i Etiopia. Siden de første angrepene
skjedde i november 2020, har over 60 000
mennesker flyktet over grensen til Sudan.
Historiene deres er vonde og nærmest
ubegripelige. Men også utrolig viktige.
Ikke alle som flykter, krysser en grense. I
dette nummeret skal vi også besøke Darfur,
som huser 2,5 millioner internt fordrevne.
Siden februar 2003 har ulike folkegrupper
i området vært i krig – en krig som har blitt
stadig mer brutal og militarisert, og som
har krevd flere hundre tusen liv.
Klimaendringer kan også drive mennesker
på flukt. Hvert år forlater omtrent 25 millioner mennesker hjemmene sine på grunn
av klima- og værrelaterte katastrofer. Noen
flykter fra tørke og vannmangel. Andre
flykter fra flom og ekstremvær som tyfoner, orkaner og skogbranner. Mange merker allerede klimaendringene på kroppen
på brutale vis. Som 25 år gamle Habiba
i Treij i Sudan. Hun må bruke to timer på
eselryggen hver eneste dag for å hente
drikkevann. Vannkilden er en uttørket elv
der hun må grave med hendene. Dypere og
dypere for hver gang.
Når mennesker drives på flukt, legger det
også press på sårbare lokalsamfunn som
tar dem imot. For selv der det finnes hjer-

FORSIDEN: 13 år gamle Regina bor i leiren Bilel i
Darfur i Sudan sammen med nesten 60 000 internt
fordrevne og flyktninger. Kirkens Nødhjelp sørger for
rent vann i leiren og det er Regina som har ansvar for
å hente vann i familien sin.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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terom, kan det være utfordrende å finne
husrom, mat, vann og trygghet til tusenvis
av nyankomne naboer som mangler alt.
Det kan være fortvilende å se verdens nød
og vanskelig å vite hvordan man skal møte
den. Men da er det viktig å minne seg selv
på at vi faktisk kan gjøre en forskjell – og at
din innsats nytter.
Når mennesker drives på flukt, skal vi se
deres grunnleggende rettigheter og møte
dem med godhet. Vi skal møte dem med
mat, vann, tepper og hygieneutstyr. Vi skal
møte dem med psykososial støtte. Vi skal
møte dem med respekt, håp og varme. Og
vi skal stå opp for deres rettigheter. Fordi
folk i nød skal ha hjelp.
Derfor varmer det å se givergleden hos
det norske folk. Vi har nok en gang gjennomført Fasteaksjonen digitalt, og resultatet vitner om at det finnes en vilje og et
engasjement for å hjelpe, selv i en utmattende tid med pandemi og usikkerhet her
hjemme.
Ikke minst gjør det inntrykk at så mange
tegner seg som nye faste givere til Kirkens
Nødhjelp i disse tider. Det er en stor tillitserklæring som vi hver eneste dag er opptatt av å leve opp til i vårt arbeid.
Med deres hjelp og bidrag kan vi fortsette
det viktige arbeidet med å forandre for
andre. Sammen for en rettferdig verden.
Det takker vi i Kirkens Nødhjelp dere for.

Dagfinn Høybråten

generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp
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LØP FOR LIVET: Hareka og familien ble vekket midt på natten
av skudd hos naboen. De unnslapp massakren i Mai Kadra med
livet i behold, men måtte reise fra alt de eide. Nå bor de i en
flyktningleir i Sudan. Mer enn 60 000 mennesker har flyktet fra
krigsherjede Tigray i Etiopia siden konflikten startet i november
i fjor.

34
VERDENS BLIDESTE VANNVAKT: Ahmed Ali Sahib er vannvakt
i leiren Bilel i Darfur. Arbeidsdagen starter presis klokka sju
hver morgen, og resultatet er at 50 000 flyktninger og internt
fordrevne får friskt og trygt drikkevann. – Jeg synes jeg har en
utrolig viktig jobb. Det å være med på å gi rent vann er så viktig,
sier han.

40
ET UNGT OG SÅRBART DEMOKRATI: 1. februar i år tok militære
styrker i Myanmar kontrollen over landet, kun timer før den
nyvalgte nasjonalforsamlingen skulle møtes for første gang etter
det demokratiske valget i fjor. Kuppet har møtt massiv motstand
fra sivilbefolkningen, og over 600 mennesker har mistet livet.

20
18 ÅR MED KRIG OG KONFLIKT: Tusenvis av mennesker bor i
flyktningleirer over hele Darfur, og fortsatt drives en jevn strøm
av mennesker på flukt. Åtte år gamle Rokhaya måtte flykte da
væpnede menn begynte å skyte etter folk i landsbyen hennes.
Fatima ble enke i en alder av 20 år da mannen hennes ble skutt
under et angrep.
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Etter at Kirkens Nødhjelp har
reparert landsbyens livsviktige
brønn, er det slutt på de daglige og
timelange gåturene for forurenset
elvevann for jentene Birizaf (11) og
Hiwot (12) - Nå kan vi gå på skole
igjen, og vi trenger ikke bære tungt!
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Hjelp til et
kriserammet
Tigray

Blodig krig og konflikt har
ført til store lidelser for
sivilbefolkningen i Tigray
i Etiopia, og 4 millioner
mennesker er nå avhengig
av humanitær hjelp. Kirkens Nødhjelp og våre partnere er på bakken med
blant annet livsnødvendig
mat og vann.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Lucian Muntean

– Det var helt forferdelig, sier Lemlem
Gebreyohannis.

TIGRAY
Region nord i Etiopia
Grenser til Eritrea og Sudan
Innbyggertall: 7 millioner
Språk: Tigrinja
Religion: Ortodokse kristne (98 %)
Næring: Jordbruk (80 %)
Konflikt: I november 2020 startet
en konflikt mellom Tigray-regionen og den etiopiske føderale
regjeringen. Konflikten eskalerte
raskt til en direkte krig som fortsatt pågår.
(Kilde: Store norske leksikon)

Syvbarnsmoren har stadige mareritt om det
som skjedde i november i fjor: Flere hundre mennesker ble slaktet ned med kniver
og macheter i landsbyen Mai Kadra, nord i
Etiopia. Blant dem slektninger og venner av
Lemlem. Fortvilende nok ble seks av barna
hennes borte under den dramatiske flukten.
– Jeg tror at fire av dem er i en flyktningleir
i Sudan, men jeg vet ikke sikkert. Og hvor
er de to andre? Jeg lever ikke noe liv uten
barna mine, sier Lemlem gråtkvalt.
Sammen med bare sin eldste datter har
hun tilbrakt det siste halvåret på en overfylt skole i provinshovedstaden Mekele, der
Kirkens Nødhjelp og våre lokale partnere
hjelper de internt fordrevne med det mest
nødvendige.
MASSEFLUKT
Massakren i Mai Kadra skjedde bare noen
dager etter at soldater fra det tidligere
regjeringspartiet TPLF (Folkefronten for
frigjøringen av Tigray) tok kontroll over
regjeringsstyrkenes militærbase utenfor
Mekele. Like etter beordret statsminister Abiy Ahmed en stor militæroffensiv
mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent
hvor mange som ble drept, men mer enn
60 000 sivile har flyktet over grensen til
nabolandet Sudan, og hundretusener er
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på flukt i regionen. 4 millioner mennesker
er avhengige av humanitær hjelp.
Rapportene om massakrer og massevoldtekter er mange, og ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter «er det
mye som tyder på at alvorlige brudd på
internasjonal lov, muligens krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten,
kan ha blitt begått i Tigray».
TRAUMEBEHANDLING
I hele Tigray-provinsen har hundretusener flyktet og samtidig mistet alt de eide.
Kirkens Nødhjelp har i denne kritiske situasjonen dreid vårt langsiktige utviklingsarbeid til akutt nødhjelp. Sammen med
våre lokale partnere deler vi ut mat og hygieneartikler, og ikke minst sikrer vi at folk

får rent og trygt vann. Siden så mange har
opplevd krigens brutalitet og overgrep,
hjelper vi også med traumebehandling,
særlig for kvinner og unge jenter.
– Vi kurser nå samarbeidspartnerne våre
for at de skal fange opp tilfeller av seksualisert vold. De lærer å overføre ofrene
til fagpersoner på sykehus. Så mange er
sterkt traumatisert, og behovene er svært
store, sier Arne Sæverås, seniorrådgiver
på fred i Kirkens Nødhjelp, som selv nylig
var i Tigray.
FOLK SULTER
Etter at regjeringsstyrkene tok kontroll
over Mekele, skjer krigshandlingene nå i
hovedsak i de landlige delene av provinsen. Områder der mange knapt har mat
eller tilstrekkelig med vann som et resul-

tat av at innhøstingen ble spolert, vannkilder er ødelagt og et stort antall landsbyer er plyndret eller brent.
– I områdene der vi og andre organisasjoner ikke får tilgang grunnet krigshandlinger,
er situasjonen kritisk. Folk sulter, og de
svakeste dør av sult. Først og fremst barn,
men også voksne, sier Daniel Yemane fra
Kirkens Nødhjelps partner The Ethiopian
Orthodox Church.
– VANNET BETYR LIVET
Mer enn halvparten av vannkildene i Tigray
skal enten være ødelagt eller så overbelastet at de knapt lenger fungerer.
Mangelen på vann og sanitære løsninger
gjør at vi frykter spredning av vannrelaterte
sykdommer som kolera. Kirkens Nødhjelp
har derfor de siste månedene reist rundt

Hundretusener er på flukt fra krig og krise i eget land. Vi og våre partnere
sørger for tonnevis av mat til de internt fordrevne.

400 mennesker i landsbyen Gereb Weyto er sterkt berørt av den pågående
krigen. Nå er de igjen sikret rent og trygt drikkevann.

Fembarnsmoren Azmera Tekle og Kalayu Kiros uttrykker stor takknemlighet for at landsbyens brønn blir reparert. – Det betyr livet!

Heldigvis var ingen elever til stede da den Kirkens Nødhjelp-etablerte barneskolen Mekane Yesus i Mekele by ble hardt rammet av et granatangrep.
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til flere landsbyer for å reparere brønner og vannsystemer. I landsbyen Gereb
Weyto, 35 kilometer fra Mekele by, har de i
lang tid måttet ty til skittent vann fra en nærliggende elv som følge av at den eneste
brønnen deres gikk i stykker etter at flere
hundre på flukt også fikk vann fra denne.
– Vi har lenge ikke hatt noe annet alternativ enn å hente vann fra elven. Det er
forurenset, og særlig barna har fått diare
og vannbårne sykdommer. At de også må
gå timesvis hver eneste dag med tunge
vannkanner, går også ut over skolegangen
deres, sier fembarnsmoren Azmera Tekle.
Hun får følge av 71 år gamle Kalayu Kiros.
– Vi er så takknemlige for at dere reparerer brønnen vår og sikrer oss rent og
trygt vann. Hva vannet betyr for oss? Det
betyr livet!

FEM DREPT
De 400 landsbybeboerne i Gereb Weyto har
måttet tåle stadige artilleriangrep, og når
vi møter dem, er det knapt ett døgn siden
to granater laget store kratre rett i nærheten. Denne gangen ble ingen fysisk rammet,
men siden krigen startet i november i fjor,
har fem mennesker blitt drept. Med den
eneste vannkilden mange kilometer unna,
har frykten også vært stor for overfall og
voldtekter. Nå følger alle med på det siste
arbeidet med brønnen, som vil være som
ny igjen om bare et par dager.
– Nå kan vi gå på skole igjen, og vi trenger
ikke bære tungt og være redde når vi
henter vann. Det gleder vi oss til! sier de to
jentene Birizaf (11) og Hiwot (12) og smiler
stort, selv om de er veldig slitne etter dagens vannhenting.

FØDTE PÅ FLUKT
Tilbake igjen i Mekele by møter vi Meaza
Kahsay (28) i en av de mange skolene som
i dag fungerer som hjelpesentre for tusenvis av internt fordrevne. Høygravid gikk
hun hele 620 kilometer på beina sammen
med fireåringen og mannen sin i løpet av
to måneder etter at landsbyen ble hardt
angrepet og huset brant ned. Totalt utslitt,
både fysisk og psykisk, fødte hun barnet
sitt i en grøft langs veien.
– Vi så så mange døde på veien, og fødselen tok så lang tid. Vi har mistet alt, det er
helt grusomt, sier Meaza mens hun gråter
og stryker kinnet til 12 dager gamle Rizat.
n

Den pågående krigen har så langt kostet fem mennesker livet bare i den lille landsbyen Gereb Weyto, 35 kilometer fra Mekele by. Nå ber alle for fred.
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Gjemte seg
i kornåkeren
under angrep
Da de hørte naboene bli skutt og drept, klarte familien på
seks å redde livet ved å krabbe gjennom kornåkeren. – Vi
var livredde, sier pappa Hareka Birnane Gebressegerss (40).
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Vi møter familien i Tuneybah, en flyktningleir to timer utenfor Gedaref i Sudan,
på grensa til Etiopia. Sammen med 16 000
andre har Hareka og familien hans kommet seg i sikkerhet etter krigen i Tigray.
Men det var så vidt det holdt.
– Vi kan nesten ikke tro at vi overlevde
angrepet i Mai Kadra. Mens folk ble drept
av menn som gikk fra dør til dør med kniv,
øks og skytevåpen, ble vi reddet av skuddene hos naboen, forteller han.
For lyden av skuddene ble farevarselet som
fikk familien ut av huset og inn i åkeren.
– Vi løp alt vi kunne ut av huset og inn i åkeren. Der krabbet vi og ålet oss fremover,
slik at de ikke skulle se oss. Jeg har aldri
vært så redd i hele mitt liv.

LIVET PÅ VENT: Hareka Birnane
Gebressegerss er her sammen
med kona si Alemat Weldenr og
barna Haftom, Aysema, Moses og
Zemen i leiren hvor de bor.

LÅ DØDE I GATENE
Siden november i fjor har krigen herjet i
Tigray og sendt nærmere 70 000 flyktninger til Sudan. I Tuneybah bygger Kirkens
Nødhjelp toaletter og dusjer og deler ut hygienepakker. I tillegg har vi åpnet et senter
der vi tilbyr psykososial hjelp og støtte.
Hareka, som livnærte seg som bonde i Etiopia, forteller hvordan situasjonen stadig
ble verre i hjemlandet.
– Det hardnet til og kom mange bevæpnede
til området. Dagen vi flyktet, gikk de fra
hus til hus. Der stilte de opp alle menn over

25 år og kvinner som kunne bære våpen.
De ble skutt foran øynene våre, og det var
helt forferdelig, forteller han opprørt.
Mens familien flyktet for livet, måtte de
passere flere døde kropper som lå i gatene.
– Folk fikk ikke lov til å hente sine kjære
som lå der døde. De skulle ligge der som
advarsel, fritt frem for hyener å forsyne
seg, sier han stille.
HÅPER Å VENDE TILBAKE
Han hadde aldri trodd de skulle komme
seg unna.
– Vi var så slitne og klarte ikke løpe med
de små barna våre. Når jeg tenker på det
nå, kan jeg nesten ikke tro at vi lever. Vi
måtte reise fra alt vi eide og alle dyrene
våre. Vi var så slitne at vi ikke trodde vi
skulle klare det.
Nå bor de i et av teltene i leiren med livet på
vent. Håpet er å snart kunne vende tilbake
til hjemlandet, men det er fortsatt umulig.
– Vi er bare så lykkelig for at vi lever og er
i sikkerhet, men vi er fortsatt sterkt preget
av det vi har vært gjennom.
Red. anm. Det er ulike versjoner om hvem
som stod bak massakrene i Mai Kadra, men
det er enighet om at det skal granskes, slik
at de skyldige kan straffes. n

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 02 – 2021 9

På flukt for andre gang
Abrahet Kahsai (35) ble født
på flukt fra Etiopia til Sudan i 1985. Nå har krigen i
Tigray igjen ført henne over
grensa. Denne gang med
ansvar for fire døtre.

Hun og ektemannen samlet døtrene, pakket det aller mest nødvendige og forlot
landsbyen.
– Vi var mange som flyktet sammen fra
landsbyen, og i alt kaoset kom mannen
min og jeg bort fra hverandre. Siden da
har ingen sett han, og vi frykter at han ikke
klarte å krysse grensa.
GRUFULLE HENDELSER
Hun og døtrene gikk og gikk i flere uker. De
var sultne, redde og bekymret for hva som
hadde skjedd med Abrahets mann.
Jo lenger nord de kom, desto tryggere
trodde hun de ville bli. Men det var ikke
tilfellet. I stedet ble de vitner til grufulle
hendelser. Hun forteller at de så menn bli
skutt, og at skytevåpen, økser og kniver
ble brukt mot uskyldige.
– Vi ble stoppet på veien, og flere fra
landsbyen min ble drept foran øynene
våre. Det var grusomme syn, og gata var
full av døde kropper.

TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Den tre år gamle datteren Hermela sitter
på den ene armen. Med den andre dekker
hun på bordet med etiopiske retter som
injera og linsegryte. Ekstrajobben hun
har i flyktningleiren Tuneybah i Sudan, gir
henne litt mer å rutte med. Noe som kommer godt med etter at ektemannen forsvant i flukten fra Tigray.
– Vi hadde et nydelig liv, og nå har vi mistet
alt, sier hun stille.
FLYKTET FRA SULT
Sist Abrahet søkte tilflukt i Sudan, var hun
nyfødt. Da måtte familien flykte fra sultkatastrofen som herjet i Etiopia. Nå er det
krig som har sendt henne på flukt. Hun
håper oppholdet i landet blir kortere nå.
Sist ble hun boende i 16 år.
Tilbake i Etiopia fikk hun etter hvert ektemann og fire jenter. De livnærte seg som
geitebønder på gården som lå på grensa til
Tigray, i Amhara-regionen.
– Vi fikk beskjed om at områder ikke
langt fra oss ble bombet. Angrepene kom
nærmere og nærmere, og vi ble bedt om å
komme oss nordover i Tigray, forklarer hun.
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Abrahet kom bort fra mannen sin på flukt fra
Tigray til Sudan. Nå er hun alene med fire døtre.
Yngstedatteren Hermela sliter med å sove etter
den dramatiske reisen.

REDD EKTEMANNEN ER DØD
Til slutt kom de seg til Sudan og leiren
Tuneybah. Kirkens Nødhjelp bygger doer,
dusjer og sørger for psykososial hjelp her.
Abrahet forteller at selv om de er i sikkerhet nå, har ikke redselen fra flukten sluppet taket.
– Jeg er så bekymret for mannen min, jeg
er redd han er død. Datteren min, Hermela, våkner om natten og er så redd. Selv
har jeg hjertebank og panikkanfall, og jeg
er så utrolig sliten. Men jeg må holde meg
sterk for jentene mine.
– Nå har de bare meg, og vi kan ikke reise
tilbake. Alt vi kan gjøre er å vente. n

Hermela har flyktet med mamma og tre søstre
fra Tigray. Nå bor hun i leiren Tuneybah i Sudan.
Her hviler hun i mammas fang.
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Rawias
kamp
To år gamle Rawias arm og vekt viser at hun er alvorlig
underernært. Feber og diare herjer i den lille kroppen, til
mammas store bekymring. Nå følges hun nøye opp på vår
helseklinikk i Darfur i Sudan.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Langs benkene på helseklinikken i leiren
Bilel sitter mødre i fargerike sjal med
babyene sine på fanget. En av dem er 19
år gamle Fatima Omer Ibrahim med to
år gamle Rawia. Datteren sitter stille på
fanget. Hun er ikke i form.
– Hun får mye feber om natten og vil ikke
spise. Derfor er jeg glad jeg kan komme
hit for å få hjelp. Hun trenger mye hjelp nå,
sier mamma, som legger til at hun er veldig bekymret.

Rawia på to år sliter med å
legge på seg, derfor får hun
tett oppfølging på klinikken vår
i Bilel i Darfur i Sudan. Hver
uke måles hun og veies.

11,5 CENTIMETER RUNDT ARMEN
Tobarnsmoren Fatima bor langt utenfor
Bilel og må ta buss for å komme hit. Kirkens Nødhjelp driver klinikken, som ligger
utenfor Nyala i Darfur. Her bor det over
60 000 flyktninger og internt fordrevne.

Kirkens Nødhjelp bygde den første klinikken for 18 år siden i tillegg til å sørge for
vann. I 2014 bygde vi en helt ny klinikk. Den
har alt fra døgnåpen fødeavdeling til legekontor, helsestasjon, apotek og oppfølging
av underernærte.
Fatima, som bor i et område utenfor leiren,
er en av 18 000 som får gratis helsehjelp
og oppfølging her.
Hver uke kommer hun hit med datteren for
å sjekke vekt og helsetilstand. Rawia er alvorlig underernært, noe målebåndet viser.
Det måles nemlig til rødt, mens det skulle
vært grønt rundt den lille armen. Noe som
får varsellampene til å lyse.
En av dem som hjelper Fatima og Rawia,
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Toåringen er bare 11,5
centimeter rundt armen, noe
som er alvorlig underernæring.
Hun har hatt mye feber og diare
og sliter med å legge på seg.
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er Shama Mohammed, som jobber som ernæringsassistent.
– Seks av 100 barn som kommer inn til
helseklinikken, er alvorlig underernærte.
Det vil si at armen deres er 11,5 centimeter
eller tynnere når vi måler dem, forklarer
hun.
SYKE AV URENT VANN
Når barn er så underernærte som Rawia,
får de ekstra næringsrik velling.
– Det første vi gjør, er å gjennomføre en appetitt-test. Det vil si at vi ser hvor mye de
drikker av vellingen. Helst vil vi at de skal
drikke opp minimum halvparten. Deretter
får mødrene med seg ekstra tilskudd hjem
i tillegg til tett oppfølging, forklarer Shama.
Hun forteller at det er flere grunner til
at barn blir underernærte. Det kan være
sykdommer knyttet til urent vann, det kan
være at de får for lite eller feil mat, eller at
det er dårlig hygiene på kjøkkenet.
Lille Rawia vil ikke ha så mye av vellingen
sin under appetitt-testen i dag, men mamma får med seg rikelig med velling hjem.
– Jeg håper hun snart blir frisk. Og jeg er
så glad for at jeg får så god hjelp her. Man
blir jo så bekymret, sier Fatima.
Barn som over tid ikke legger på seg, blir
sendt videre til utredning. n

ØVERST: Hver uke blir Rawia veid. Den to år
gamle jenta er alvorlig underernært og må
følges ekstra godt opp.
NEDERST: Mamma Fatima Omer Ibrahim er
bekymret for den lille jenta si, men er glad
for at hun kan komme til klinikken for hjelp og
støtte. Hver uke må hun ta en appetitt-test for
å se om det er fremgang. Her får hun hjelp av
vår ernæringsfysiolog Shama Mohammed.
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Elva som
forsvant
16
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25 år gamle Habiba Adam
Adam bruker to timer på
eselryggen hver eneste
dag for å hente vann. Drikkevannet må hun grave
frem fra en tørr elv.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Mens verden kjemper mot pandemien, står
25 år gamle Habiba Adam Adam fra den lille landsbyen Treij i Darfur i Sudan i mange
kriser samtidig. Det har hun gjort hele sitt
liv. Hun kjemper mot sult, skittent vann,
klimaendringer, konflikt og covid-19. I det
brutale og nådeløse landskapet hun bor i,
har hun fått kjenne på kroppen hva uforutsigbart klima kan gjøre med et helt folk.
– Jeg kunne ønske vi hadde rent vann, slik
at vi kan bli kvitt sykdommer her i landsbyen, sier hun.
ENESTE VANNKILDE
Huset hennes er ryddig, og hun har akkurat
feid bort sand og støv. I det grisgrendte
terrenget er det for det meste sand og
vind, og for å komme til landsbyen hennes
må vi kjøre langt ut i ødemarka. Kirkens
Nødhjelp hjelper lokalbefolkningen med alt
fra geiter og fredsarbeid til å styrke landsbyen i kampen mot klimaendringene.

To ganger daglig rir Habiba
Adam Adam til den tørre
elven for å hente vann til
seg og datteren sin. Vannet
må hun grave seg frem til.

Habiba vet aldri om hun har nok mat til
datteren sin på seks år. Ett år kan flom
ødelegge hele avlinger, et annet kan jorda
være så tørr at ingenting vil gro. Når hun
er tørst, må hun grave frem drikkevannet
med bare hendene sine. Det finner hun i en
inntørket elv. Det er den eneste vannkilden
i landsbyen. For å komme hit må hun ri på
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esel gjennom det bare landskapet, som er
dekket av sand og støv. På det verste er
det 45 grader her. Hun må grave én meter for å finne vann – dypere og dypere for
hver gang.
– Jeg vet ikke hvor lenge jeg klarer å holde meg frisk denne gangen. Vi er mye syke
her i landsbyen med diaré og infeksjoner
på grunn av vannet.
Området hun bor i, har i mange år vært
herjet av konflikt. Det har aldri blitt skikkelig fred i Darfur. Hver dag kommer det
nye meldinger om sammenstøt mellom
ulike grupper, og mennesker drives på
flukt. Bort fra nedbrente gårder og tapte
dyr og avlinger.
STORE KLIMAENDRINGER
I to år har Habiba vært med i en mødregruppe, som Kirkens Nødhjelp har tatt initiativ til. Sammen møter de utfordringene
de står overfor, og de hjelper hverandre
når livet blir for hardt til å takle alene.
– Livet er tøft, og jeg kunne ønske vi hadde

rent vann. Det hadde spart oss for mange
sykdommer. Nå må jeg bruke mye tid i
mødregruppa til å fortelle om hvordan vi
skal holde oss friske og få i oss nok næring
når vi er så mye syke og ikke har nok mat.
Ekstra tøft er det for barna, som er underernærte, og de gravide, sier hun.
Beboerne får merke klimaendringene på
kroppen. Regntiden har gått fra å være
pålitelig til å være uforutsigbar. I fjor kom
det så mye regn at det ble flom, og avlinger
gikk tapt. Nå er alt tørt, og det er umulig å
få plantet frø.
– Vi vet aldri om vi har mat nok. Det er tungt,
men vi gjør så godt vi kan for å overleve.
I et forsøk på å sterilisere vannet setter
Habiba vannet hun skal drikke i sola, slik
at varmen tar tak i det. Deretter tar hun det
over i en tønne på kjøkkenet. Der henter
hun og datteren drikkevannet.
– Det er ikke bra, men det er alt vi har,
sier hun. n

Habiba bor i landsbyen Treij, hvor hun følger opp gravide og ammende. Matmangel er et stort
problem i området, men hun gir råd og finner løsninger sammen med oss.

18
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Habiba Adam Adam må
grave frem drikkevannet
fra en tørr elv. Vannet
fører til mye sykdom i
landsbyen, men elva er
eneste vannkilde.

25-åringen bruker vannet hun
finner i elva til å drikke, lage
mat i og rengjøre huset med.
Hun forteller at det skitne
vannet fører til mye sykdom i
landsbyen.
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8 år gamle Rokhaya har nå kommet
seg i sikkerhet like utenfor Nyala i
Darfur i Sudan, men det var først
etter en dramatisk flukt.

20
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Da landsbyene hennes ble
angrepet, løp 8 år gamle Rokhaya Adam så fort
hun kunne mens kulene
haglet rundt henne. Hun
klarte ikke å løpe så langt,
så storesøster Suad på 11
måtte ta henne på ryggen.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Jeg var så redd og holdt meg hardt fast
i Suad. Vi gjemte oss bak murene på sykehuset. Men så ble vi oppdaget og måtte
gjemme oss bak noen trær, forteller hun.

Rokhaya
flyktet fra
kuleregnet

FÅR IKKE SOVE
Konfliktnivået har fortsatt å være høyt helt
siden krigen i Darfur startet for 18 år siden. Tusenvis av mennesker bor nå i flyktningleirer over hele Darfur, og fortsatt
drives en jevn strøm av mennesker på flukt.
Helt siden jul har internt fordrevne strømmet til et område cirka 15 kilometer utenfor Nyala, Sudans nest største by, som ligger i Sør-Darfur. Midt i det tørre og åpne
landskapet møter vi Rokhaya og familien
hennes. Hun er en av dem som har fått
tepper, vannkanner, presenninger, myggnett og matter samt kasser med hygieneartikler av Kirkens Nødhjelp.
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OVER: Høygravide Kaltom Abakar Hamid er fortvilet over situasjonen hun har havnet i etter at de måtte flykte fra angrep på landsbyen sin.
HØYRE OPPE. Fatima Musa har hentet pledd og hygieneartikler som hun har fått av Kirkens Nødhjelp. Hun har nettopp kommet i sikkerhet etter et
angrep på landsbyen sin.
HØYRE NEDE: Liv Steimoeggen er programdirektør i Darfur. Her er hun med på utdelingen til Kirkens Nødhjelp av tepper, vannkanner, myggnett,
hygieneartikler og pledd.

Sammen med familien har hun flyktet fra
landsbyen Am-Bilala og konflikter i Graida-området.
Sammen med mamma Kaltom Abakar Hamid (30), som er gravid i niende måned,
bor hun i en liten stråhytte de har fått satt
opp. Søstrene Suad og Fatma (9) bor også
der. De tre søstrene deler en seng, mens
mamma slår opp sin når det blir natt.
Rokhaya tenker på angrepet hele tiden

22
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og er fortsatt redd. Hun sliter med å sove
om natten.
– Jeg våkner hver natt og tror de kommer
for å ta meg, forteller hun.
20 ÅR OG ENKE
Moren forteller at en krangel ved en vannpumpe førte til at fire jenter ble skutt. Det
førte videre til kamper mellom hennes
folk, Fallata og Reizegat.
– Vi så bevæpnede menn komme på kameler, over 100 av dem. De begynte å skyte et-

ter oss. Vi var livredde. Jeg fikk samlet barna mens mennesker ble drept rundt oss.
Familien levde et godt liv i landsbyen og
livnærte seg på grønnsaker og dyrehold.
Barna gikk på skole, og de hadde sykehus
ikke langt unna. De hadde det de trengte,
forteller hun.
Under angrepet ble dyrene tatt og hjemmene deres brent ned. Nå er det ingenting
igjen av landsbyen hennes.
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OVER: Fatima Abdulla ble enke bare 20 år gammel i angrepet på landsbyen sin. Nå går hun i hvite sørgeklær i tre måneder.
HØYRE OPPE. Ibrahim Mohammed Adam (60) kom levende ut av kuleregn med skuddskade over øyet. Klærne hans er gjennomboret av kulehull.
HØYRE NEDE: Rokhaya sliter med å sove etter angrepet. Her sitter hun i sengen hun deler med søstrene sine i en liten stråhytte.

– Alt vi hadde er borte. Vi har mistet alt håp,
vi har ingen fremtid. Den er tatt fra oss.
Fatima Abdulla er bare 20 år, men hun har
allerede mistet ektemannen i konfliktene
i Darfur. 30. desember ble han skutt da
landsbyen deres ble angrepet. Også hun
har søkt sikkerhet i en liten stråhytte i det
åpne landskapet.
Fatima er kledd i hvitt fra topp til tå. I fire
måneder og ti dager må hun bære sørgeklær
fordi hun er enke. Nå sitter hun igjen med
ansvaret for tre barn på 8, 4 og 2 år.
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VIL BARE LEVE I FRED
Hun var hjemme og stelte barna da de
hørte skudd i landsbyen. Mannen løp for å
se hva som skjedde, og hun løp etter. Rundt
100 menn fra nomadefolket Reizegat angrep landsbyen fra ryggen på kameler og
esler. Da ektemannen løp ut, ble han truffet
av en dødelig kule. Han døde momentant.
– Det var helt forferdelig, jeg er knust.
Hele landsbyen min er nå borte, og vi har
ingenting igjen. Jeg ber til Gud om at han
må hjelpe oss. Alt er håpløst.
Hun forteller at hun var livredd, og sammen med flere kvinner flyktet de fra an-

grepet. De kom seg til nabolandsbyen,
hvor de søkte dekning.
Angrepet skjedde rett etter en begravelse
i landsbyen, så mange var samlet for å ta
et siste farvel med en av innbyggerne.
– Jeg forstår ikke hvorfor dette har skjedd
med oss. Nå kan jeg aldri vende hjem.
Hun ser ikke noe håp for fredelige løsninger i Darfur. Hun prøver å tenke på hva
som bør gjøres, men har ingen gode svar.
– Jeg vil bare ha fred. Dette må stoppe nå.
n
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Et trygt liv i leiren
Bilel har blitt en trygg
havn for mennesker på
flukt fra konflikter i Darfur
og Sør-Sudan. På leirens
helseklinikk er det alltid
travelt – med både store og
små.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Idet vi kjører inn i Bilel, er det full aktivitet på torget. Det er lunsjtid, og mange har
samlet seg rundt nygrillet geitekjøtt med
ferske grønnsaker. Damene som selger
te og kaffe med ingefær fra små boder,
sørger for rask servering. Midt i det tørre
landskapet har leiren vært en trygg havn
for mennesker på flukt fra konflikter i Darfur og Sør-Sudan i en årrekke.
NÆRINGSRIK MAT
FN anslår at 400 000 mennesker har
mistet livet i konfliktene i Sør-Sudan, mens
nye tall viser at over 700 000 sørsudanere
har søkt tilflukt i Sudan.
Da konflikten raste som verst i 2004, var
Kirkens Nødhjelp raskt til stede med vann,
telt, tepper, hygienepakker og psykososial
hjelp. I dag skal vi besøke en av klinikkene
vi driver, den nyeste og mest moderne fra
2014. Der er det nemlig mye som skjer. Det
er opplæring i matlaging for å vise hvordan
man kan lage næringsrik mat av sesongens
råvarer, samtidig som det er full aktivitet
på helsestasjonen og på legesenteret.
Hait Deng er fra Sør-Sudan. Hun
har bodd i leiren i to år etter å ha
flyktet mens hun var gravid.

Den første vi møter, er Hait Deng fra
Sør-Sudan. Hun har bodd i Bilel i to år etter
å ha flyktet mens hun var gravid. I dag er
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Her får mødre i leiren Bilel kostholdsopplæring ved vår klinikk. I tillegg var det demonstrasjon av hvordan man kan lage næringsrik mat.

hun på klinikken for å sjekke datteren Ariel
på elleve måneder mens sønnen på to år
er hjemme.
– Jeg har akkurat fått høre om tilbudet de
har her, og synes det er veldig fint at jeg
kan komme hit. Jeg trives godt i leiren,
og mannen min har fått jobb med å lage
mursteiner her også, forteller hun.
Hun følger nøye med når ernæringsfysiologen går gjennom maten de bør spise.
Tilgang på mat er utfordrende på grunn av
klimaendringer. Regntiden har blitt uforutsigbar og ødelagt flere avlinger. Spesielt
matmangel tærer på gravide og ammende.
Derfor er opplæring en viktig del av tilbudet vårt.
– Det er godt å kunne lære om hva vi bør
spise, slik at vi får i oss det vi trenger.

28
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Mens hun snakker med oss, blir hun
servert linsesuppe, egg og salat.
– Dette var veldig godt, smiler hun.
TRYGG OPPFØLGING
Alt på klinikken er gratis, og den er også
åpen for folk som bor utenfor leiren. Derfor
er det alltid travelt her. Det er det også på
helsestasjonen hvor barna blir veid, målt
og kontrollert.
13 måneder gamle Aliza skal måles og
veies i dag, men har ikke særlig lyst.
– Hun har litt feber, så hun er ikke helt i
form, forteller mamma Ribekaa John.
Hun flyktet fra Sør-Sudan i 2017 og bor
i Bilel.
– Jeg er veldig takknemlig for oppfølgingen
jeg får her. Heldigvis er datteren min som

oftest frisk og følger både vektkurven og
lengdekurven sin fint, men nå som hun har
feber, er det trygt at de følger opp, sier hun.
Klinikken har alt fra senter for underernærte barn, døgnåpen fødestue, vaksinesenter, apotek, laboratorium, svangerskapskontroll til ernæring og oppfølging.
Vannforsyningen til klinikken kommer fra
Kirkens Nødhjelp.
På vei fra klinikken kjører vi forbi en av de
mange vannstasjonene i landsbyen. Der
yrer det av liv, vannkanner og tålmodige
esler. Der møter vi 13 år gamle Regina,
som skal hente vann til morens restaurant,
slik at de kan lage mat med rent vann.
– Det er min oppgave å hente vann, og her
har vi jo vannet vi trenger, smiler hun. n

Vaksiner redder liv. Her får
lille Halima vaksine mot
diaré ved klinikken.
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Malaz Mustafa drømmer om
en god utdannelse, og i leiren
i Bilel går hun nå på skole
etter flukten fra Sør-Sudan.

30
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Håp i hver vanndråpe
For seks måneder siden
måtte Malaz Mustafa flykte
fra Sør-Sudan til Darfur.
Nå har hun funnet en trygg
havn med tilgang til rent
vann, skole og helsehjelp.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Vi ser henne med en gang. Smilet går fra
øre til øre mens hun holder styr på køen
av vannkanner som skal fylles. Vi er i flyktningleiren Bilel, hvor Kirkens Nødhjelp har
sørget for rent vann i en årrekke. Vi er i
leiren for å se på vannstasjonene våre da
vi får øye på den blide jenta.
Konsentrert og strukturert viser hun
hvordan køsystemet rundt tappekranene

fungerer. Hun flytter kjapt på vannkannene
så fort de fyller seg opp, mens hun samtidig passer på at det nydelige brune sjalet
hennes ikke blir vått.
MÅTTE FLYKTE
Midt i det tørre landskapet ligger altså
Bilel utenfor Sudans nest største by, Nyala
i Darfur. Her har mennesker flyktet i sikkerhet fra konflikter i Darfur og Sør-Sudan

Siden leiren ble åpnet i 2004,
har Kirkens Nødhjelp sørget for
rent vann til de nesten 60. 000
menneskene som bor der.
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i en årrekke. Fortsatt kommer det en jevn
strøm av mennesker på flukt til leiren, som
stadig blir større. En av dem som nylig har
kommet, er sju år gamle Malaz Mustafa.
Livet i hjembyen Wau i Sør-Sudan var ikke
lenger trygt, så de har nå søkt tilflukt her.
Malaz var bare seks år gammel da familien måtte forlate alt. Nå har de bodd i Bilel
i et halvt år. Malaz og søskene har begynt
på skole, og familien har begynt på en ny
etappe i livet.
– Jeg går i andre klasse og vil gjerne bli
lege. Jeg er nemlig veldig glad i å være på
skolen, forteller Malaz.
Selv om hun er fersk i leiren, har hun allerede rukket å få venner, og de har alltid
mye lek på gang.
– Aller morsomst er det å hoppe tau. Det er
det jeg gjør aller mest, smiler hun.
VANNHJELPER
Malaz bor i et lite hus av strå bare et par
hundre meter unna er vannstasjonen. Det
er hennes oppgave å gå å hente vann, noe
hun gjør hver dag. Men i tillegg til å hente
vann til familien sin hjelper hun til ved
vannstasjonen.
Selv om håpet om å vende tilbake til hjemlandet alltid vil være der, gjør Kirkens
Nødhjelp det vi kan for å forandre livene
til Malaz og mennesker på flukt. Kraften i
rent vann gir nye muligheter.
– Nå må jeg gå hjem med vannet, smiler
Malaz, idet hun vinker farvel til oss og rusler av gårde med full vannkanne. n

Rent vann redder liv, og det betyr at
sykdommer forebygges, og de som bor der,
har tilgang til rent vann der de bor. De slipper
å gå i timevis for å hente vann i skitne elver.
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Vannmannen
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Han sparer ikke på smilene, Ahmed Ali Sahib.
Så er han også ekstra godt kjent i leiren for sitt
gode humør.

Inspeksjon og renhold av solcellepanelet er viktige oppgaver for vannvakten vår. Siden det er mye
sand og støv i Darfur, er det noe som må gjøres daglig.

Ahmed Ali Sahib sørger for
at mennesker på flukt får
rent vann ved å holde orden
og vakt ved vanntanken og
solcellepanelet vårt i Bilel.
– Det gir meg all grunn til å
være blid, sier han selv.

dagen. Da begynner forberedelsene til det
som til slutt ender opp som sildrende rent
vann ut i kranene i leiren.

TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Han er ikke til å ta feil av. Smilet er stort,
og latteren kan høres på lang avstand.
Ahmed Ali Sahib er vannvakt i leiren Bilel,
hvor det bor over 50 000 internt fordrevne
og flyktninger, og han har et humør det går
gjetord om.
VASKER OG MÅLER
Ahmed bor selv i leiren, og klokka sju hver
morgen er han klar til å starte arbeids-

Leiren ligger midt i et knusktørt landskap,
så en viktig jobb for Ahmed er å vaske solcellepanelet for støv og sand hver morgen.
Men aller først måler han grunnvannet. Det
gjør han ved å slippe ned et målebånd med
en sensor som gir fra seg en lyd når den
treffer vannet i den 30 meter dype brønnen.
I dag noterer Ahmed 16 meter i boka, som
gir en oversikt over utviklingen.
PÅ HILS MED ALLE
Nå er alt klart for å sende vannet fra brønnen og opp i vanntanken, som ruver 15 meter over bakken.
– Det tar cirka fire timer før tanken er fylt
opp, forklare Ahmed.
Han ligger ikke på latsiden mens timene
går. De bruker han på å gjøre det grønt og
frodig på området.
– Det er viktig å skjerme området, så jeg

har plantet trær og flere grønnsaker, forteller han mens han viser oss hvor det har
begynt å spire tomater, urter og søtpoteter.
Nå er det tid for å ta klor i vannet, og med
lette steg klatrer han opp stigen for å ordne
det. På vei opp tar han seg selvfølgelig tid
til å vinke til forbipasserende som stadig
roper på ham.
Når alt er klart, gjenstår det kun å sende
vannet ut til vannkranene, noe som tar cirka en halv time.
Bare en liten rusletur unna er det allerede
liv og røre ved kranene. Vannkannene står
oppstilt på rekke og rad. Ahmed tar seg tid
til å prate og hilse på alle som han møter.
Han er nøye med å sjekke kranene hver
dag for å se at alt er som det skal. Og det
er det.
– Jeg synes jeg har en utrolig viktig jobb.
Det å være med på å gi rent vann, er så
viktig, smiler han. n

Ahmed Ali Sahib tar seg tid til å hilse på alle. Her er han på vei opp i vanntårnet for å helle i klor og for å se at alt går riktig for seg. Han er vannvakt i Bilel.
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Ung og engasjert?
Fortvil ikke!
Det å være ung og engasjert er ikke alltid en dans på
roser. Samtidig som man er i start- og etableringsfasen
og skal finne sine egne verdier og sin egen plass i verden,
skal man også finne ut hvilken verden man vil leve i.
TEKST: Kristine Sandtrøen, sentralstyremedlem i Changemaker FOTO: Changemaker

Midt i dette mylderet av sanseinntrykk,
forståelse og meningsgrunnlag kommer
disse unge engasjerte menneskene til. Det
å engasjere seg kommer nemlig ikke gratis.
Stadig opplever unge, engasjerte mennesker å bli kritisert fra alle kanter, på alle
mulige plattformer, av hvilken som helst
saklig eller usaklig årsak og retorikk. Disse ungdommene som er så iherdige at de
bruker av sin tid og energi på noe som er
større enn dem selv. Det oppleves som
urettferdig, urettmessig og på randen til
slemt. Resultatet er ofte at denne spiren av
et menneske, som er i sin startfase og har
alle muligheter foran seg, trekker seg ut av
sitt engasjement. Det kan vi ikke risikere.
Vi kan ikke risikere at ungdommen – som i
fremtiden skal ta på seg jobbene som politikere og forvaltere – faller fra engasjementet sitt. De er essensielle, og det at meningene deres kanskje ikke er i tråd med
det den eldre garde mener, endrer ikke det.
Derfor er det viktig at man ikke er for hard,
selv om man er uenig. I praksis betyr dette
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at man kan være uenig, uten å være usaklig
eller slem.
Videre er det viktig at vi som allerede er
engasjerte, tar de nye godt imot. Her kommer poenget. Det bør være et fast prinsipp at man slipper nye stemmer til. Både
i store og mindre organisasjoner. Disse
stemmene er fremtiden, og vi som har
sittet i engasjementet en stund, har godt
av å høre dem. De som allerede er unge og
engasjerte, vet i tillegg hvor vanskelig og
skummelt det kan være å komme inn som
ny, skråsikker og ung, og har dermed ekspertise i hvordan man kan overleve det å
være ny. Vi har i tillegg anledning til å endre normer og kan tilpasse oss slik at unge
menneskers opplevelse av engasjementet
blir god.
Heldigvis er det mange unge engasjerte i
dag som er klar over dette. Vi vet hva det
kan koste å engasjere seg, og vi ønsker at
den prisen skal være lavere for de som
kommer etter oss. Så er du ung og engasjert? Fortvil ikke, we’ve got you! n

TAKK!
For andre året på rad gjennomførte vi
Fasteaksjonen digitalt. I år som i fjor
opplevde vi et helt unikt engasjement
blant menighetene og konfirmantene.

Det er tid for å takke. En varm takk til alle
som har engasjert seg i Fasteaksjonen i år.
I en utmattende tid med pandemi og nedstenging har dere valgt å legge inn en innsats for å forandre for andre. Nok en gang
opplever vi et fellesskap på tvers av landegrenser, og sammen utgjør vi en forskjell.
Vi er enormt takknemlige for den storstilte
mobiliseringen og givergleden vi ser ute
blant folk. Det har vært et stort engasjement i hele landet, og vi er overveldet over
alle de kreative påfunnene.
Vi har blant annet sett isbading, farging (og
fjerning!) av hår, dans, synkronsvømming,
bæring av vann, sponsorløp og en brønn
laget av isblokker.

har samlet inn, vil Kirkens Nødhjelp sikre
rent vann til sårbare mennesker over hele
verden. I løpet av aksjonen ble det samlet
inn over 20 millioner kroner. For det beløpet kan vi gi tilgang til rent vann for over
80 000 mennesker.
Tusen takk til konfirmantene, menighetene, giverne og alle andre som bidrar til
at vi kan fortsette vårt viktige arbeid ute i
verden. Tusen takk for tilliten. n

Ingun Mørk-Tronstad,
prosjektleder for
Fasteaksjonen

Alle mennesker har rett til – og er avhengige av – rent vann. Med midlene dere
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Jon Ola Bergaplass fra Ål
i Hallingdal har vært fast
giver til Kirkens Nødhjelp
i fire år. Noe han er veldig
fornøyd med.

– Meningsfylt å være fast giver
Da Jon Ola Bergaplass
ble stoppet av ververe på
Grønlands Torg for fire år
siden, var han ikke vond å
be. Så ble også frøet sådd
for over 50 år siden.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

På slutten av 60-tallet kom Elias Berge,
daværende generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp, på besøk til familien Bergaplass
i Ål i Hallingdal. En liten gutt ved navn Jon
Ola spisset ørene.
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– Han fortalte om flying av mat til Biafra,
og allerede da fikk Kirkens Nødhjelp en
standing som organisasjon for meg. Gjennom årene har jeg nok fulgt litt ekstra godt
med når Kirkens Nødhjelp av en eller annen grunn har vært i nyhetsbildet. Da jeg
mange år senere skulle møte ververe fra
organisasjonen, var jeg rimelig lett å be,
smiler han.
Først og fremst traff budskapet om at rent
vann redder liv ingeniøren i ham.
– Jeg synes først og fremst det var interessant. Å få høre om brønnboring gjorde det
veldig lett å forstå. Det er lett å forstå at
det er viktig å ha tilgang til rent vann. Som
speiderleder gjennom mange år er også

koblingen mellom de kristne og humanistiske verdier noe jeg har lært å sette høyt.
Og da er jo Kirkens Nødhjelps verdigrunn
noe jeg har lett for å indentifisere meg
med, og dermed engasjere meg i.
Så derfor kaller han seg en glad giver til
Kirkens Nødhjelp i dag.
– Jeg setter stor pris på å få bilder, snutter og særlig de digitale historiene.
Konkrete historier som jeg lett kan videreformidle, er bra for å kunne dele
budskapet om Kirkens Nødhjelps arbeid.
Så tusen takk for at jeg får være med som
fast giver! n

Ønsker din kommune å
støtte Kirkens Nødhjelp?
Ta kontakt med hakon.strom@nca.no

Kuppet mot et
sårbart demokrati
I kjølvannet av Myanmars demokratiske valg i 2020 kuppet militæret
makten. Nå forverres situasjonen gradvis for et hardt prøvet sivilsamfunn.
TEKST: Markus Plementas FOTO: STR / AFP

MANGE DREPT: Demonstranter
løper mens tåregass blir avfyrt
mot dem under en demonstrasjon
mot militærkuppet. Til nå har
over 700 mennesker blitt drept på
grunn av urolighetene.
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På morgenen 1. februar 2021, noen timer før den nyvalgte nasjonalforsamlingen skulle møtes for første gang etter
valget i fjor, tok militære styrker i Myanmar over kontrollen i landet. Store deler av den folkevalgte politiske ledelsen ble pågrepet. Landet het tidligere
Burma og har vært preget av konflikt helt
siden det ble uavhengig i 1948.
Fra 2011 har landet beveget seg i en gradvis mer demokratisk retning, men kuppet
i februar er et alvorlig tilbakeslag for det
skjøre, unge demokratiet.
Militærkuppet i Myanmar er bare toppen av et isfjell. Livet til befolkningen i
Myanmar som er bosatt i områder med
etniske minoriteter, har blitt påvirket og
hardt prøvet av konflikter, fattigdom og
etnisk undertrykkelse av
ulike styresmakter. Til tross for landets overgang til
demokrati i 2011 og den nasjonale våpenhvileavtalen i 2015 foregår det fortsatt
væpnede konflikter og tvangsforflytting av
befolkningen i disse områdene i dag.  
Myanmar er også et av landene i verden som
er mest utsatt for naturkatastrofer som for
eksempel gjentakende flom, sykloner og
tørke. Generalenes maktovertakelse i februar satte nådestøtet for det Vesten har sett
på som et godt eksempel på demokratisering. Angrepet på sivilsamfunnet, landets
ledere, journalister og fagorganiserte har
blitt fordømt verden over.
FOLKET REISER SEG
For Kirkens Nødhjelps ansatte i Myanmar
har det vært noen dramatiske måneder. Ansatte må slette Teams, Outlook og
Facebook fra telefonene sine før de forlater hjemmene sine. Politiet stopper og sjekker telefonene, og hvis du har noe som ser
mistenkelig ut, blir du arrestert.
Folk føler seg utrygge, men har likevel funnet mot og trøst i hverandre og i den koll-

ektive innsatsen som forener landet. Sivile
blir beskutt i gatene, og tilgangen på penger
er prekær siden bankvesenet er nede.
Kirkens Nødhjelps arbeid i Myanmar
strekker seg tilbake til 1990-tallet. Våre
hovedoppgaver her er å gi støtte til mennesker som er sårbare for kjønnsbasert
vold eller trafficking, gi støtte til fattige bønder slik at de kan øke inntjeningen og klimatilpasning, og yte støtte til
fredsprosesser i landet.
Kuppmakerne har møtt massiv motstand fra sivilbefolkningen på tvers
av etniske skillelinjer. Militæret trodde veien til makten skulle være enklere
ved å inngå noen avtaler med misfornøyde politiske eliter, og regnet med at
folket bare ville akseptere å bli frarøvet
demokratiet sitt på høylys dag.
– Det er med vilje jeg sier at dette er
«et forsøk» på kupp fordi militæret ikke
har lyktes i å få full kontroll over landet.
De har ikke vunnet noen form for offentlig legitimitet, forteller Kirkens Nødhjelps
landdirektør i Myanmar, Andreas Kiaby.
Daglige protester minner om at militæret
ikke blir akseptert. Protestene, streikene
og den sivile ulydigheten har vært fredelige, og de involverte er tydelige i sine
krav: Gjenopprett den demokratisk valgte
regjeringen og respekter valgresultatet.
Frigjør alle politiske fanger og stopp volden mot demonstranter.
– Rundt om i landet sperrer folk husene sine
for å holde politistyrker utenfor. Den sivile ulydigheten gjør det vanskeligere for de
militære kuppmakerne å fungere normalt,
sier Kiaby.
GIR IKKE OPP HÅPET
Kuppmakerne svarer med det som
best kan beskrives som terror og overdreven voldsbruk. Til nå har over 700
mennesker blitt drept, inkludert barn
og tenåringer. Militæret streifer gjennom

nabolag, invaderer hjem og skyter tilfeldig inn i bebodde områder. De bruker lydbomber for å holde befolkningen våkne
om nettene.
– Men det burmesiske folket står imot og
viser ofte ikke bare mot, men også en
typisk burmesisk humor. Mens politiet
kaster lydbomber som får vinduene til å
riste, skriker folk «godt nytt år!» tilbake
gjennom vinduene, forteller Kiaby.
Situasjonen ser stadig ut til å bevege seg
mot det verre. Våre kollegaer er sjokkerte, triste og frustrerte. Følelsen av
håpløshet trenger seg på, for de var jo så
håpefulle for ikke så lenge siden.
– Men vi gir ikke opp. Vi hjelper til med å
vaske tåregass ut av øynene på demonstranter, og vi går inn i fengslene for å
forhandle om løslatelse av mennesker
som er arrestert av militæret. Vi åpner
dørene for fremmede når politiet stormer
gjennom nabolagene, sier Kiaby.
Fremover vil vi fortsette å finne måter
å holde oss relevante på, fortsette vår
livreddende humanitære bistand sammen
med våre partnere og støtte demokrati og
menneskerettigheter når det er mulig. I
tillegg fortsetter vi å jobbe med fattigdomsbekjempelse og et langsiktig utviklingsarbeid.
Demokratisk valgte politikere fortsetter sitt embete så godt de kan, selv om
de er etterlyst av kuppmakerne, som har
erklært deres virke som ulovlig.
– De jobber hardnakket videre med det
de ble valgt til å gjøre. De kjemper for
demokratiet og utfordrer militærets legitimitet, sier Kiaby.
De neste månedene vil være avgjørende for den politiske utviklingen i Myanmar. Mange antar at situasjonen vil
forverres, og at konfliktnivået bare vil
fortsette å øke. n
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Sparer seg
til et bedre liv

I landsbyen Nangoma i
Zambia har 60 år gamle
Doreen Musumpuka startet
sin egen business. Den går
så det griner.
TEKST OG FOTO: Caroline Nenguke

Tidligere dyrket Doreen
Musumpuka først og fremst
mat til seg selv og familien.
Nå får hun inntekt fra salg
av okra, tomater og agurk.

42

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 02 – 2021

Ruth Machina er
alenemor med ansvar
for tre sønner. Gjennom
MAB-prosjektet har
hun funnet en måte å
forsørge familien på.

Doreen er en av de mange lokale bøndene
som har merket den positive effekten
av prosjektet som bærer navnet Making
Agriculture a Business (MAB). Gjennom
prosjektet får fattige bønder tilgang til
kunnskap om dyrking, entreprenørskap
og tilgang til markeder der de kan selge
varene sine.
Tidligere har Doreen stort sett bare dyrket mat til seg selv og familien. Gjennom
MAB-prosjektet kan hun nå også tjene
penger på det. Hun dyrker okra, tomater
og agurk – som både sørger for variert
næring til familien og ekstra inntekt.
I 2018 introduserte MAB-prosjektet også
såkalte sparegrupper, der flere mennesker med lav inntekt går sammen om å spare
mindre beløp. Sammen kan de ta opp lån
med gode betingelser og få renteinntekter
på innskuddene.
For seksti år gamle Doreen har sparingen
og rentene ført til at hun nå kan betale for
barnebarnets skolegang, og har fått seg et
nytt og mer moderne toalett hjemme.
FATTIGST BLANT DE FATTIGE
Noen få kilometer fra Doreen bor Ruth

Machina og hennes tre sønner i en liten hytte med stråtak. Ruth er alenemor
og har helseproblemer som gjør henne
avhengig av krykker.
Da MAB gjorde undersøkelser før
oppstarten i 2018, ble Ruth kategorisert
som en av de fattigste blant de fattige i
området. Prosjektet har betydd mye for
Ruths og sønnenes liv.
Tidligere var hun avhengig av hjelp og
bidrag fra folk i lokalsamfunnet for å få
mat på bordet. Nå kan hun forsørge seg
selv og familien og klarer også å spare i
den lokale sparegruppa. Ruth er svært
takknemlig for mulighetene hun har fått
gjennom MAB-prosjektet.
– I dette prosjektet har jeg ikke blitt oversett eller tilsidesatt på grunn av helseproblemene mine. De har heller sett meg
og inkludert meg på en god måte som
gruppas sekretær, sier Ruth.
DOBLET INNSKUDDET
For å komme i gang med sparingen solgte
Ruth tre kyllinger hun hadde og jobbet som
syer for en venninne. I løpet av det første
året Ruth var med i sparegruppa, hadde
hun en fortjeneste på over 100 prosent.

– Jeg har bestemt meg for å sette pengene
jeg har spart og rentene jeg har tjent tilbake i sparegruppa, slik at jeg etter hvert
kan få nok penger til nye takplater til huset, sier hun.
Akkurat som Doreen er Ruth også involvert i landbruksdelen av MAB-prosjektet. Hun sier hun har lært mye, og at gruppa planlegger å sette opp grønnsaksbed
for medlemmene.
Ruths gruppe har også fått geiter gjennom prosjektet. Gruppa aler opp disse til
de har formert seg og kan deles mellom
medlemmene. Videre kan medlemmene
ale opp flere geiter og selge dem.
– Jeg synes det er flott å kunne spille en
aktiv rolle i gruppa fordi jeg vet at jeg en
dag vil bli den stolte eieren av en hageflekk der jeg kan dyrke grønnsaker som kan
selges, smiler hun. n
Caroline Nenguke
jobber med kommunikasjon for Kirkens
Nødhjelp, Folkekirkens
Nødhjælp og og Christian
Aid i Zambia.
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Gi til din hjertesak
i ditt testament
Visste du at du kan tilgodese både dine livsarvinger og
din hjertesak i ditt testament? Ekspertene oppfordrer til
å skrive testament for å sikre at dine eiendeler fordeles
slik du ønsker.
TEKST: Ingunn Larsen FOTO: Linn Kristine Byre Johansen/ Codex Advokat

– Frivillige organisasjoner får
daglig spørsmål om arv og
testament fra givere. Det
er tydelig et behov for informasjon om hvordan du
setter opp et testament,
men også hvilke arveregler som gjelder, sier Siri
Nodland, generalsekretær
i Norges Innsamlingsråd.

om muligheten man har til å gi en
testamentarisk gave.
LA DITT ENGASJEMENT
LEVE VIDERE
Testamentariske gaver er
en viktig økonomisk kilde
for mange organisasjoner
og kan sikre videre drift til
det gode arbeidet de gjør
for å hjelpe andre.

DET GODE TESTAMENTET
Siri Nodland,
Norges Innsamlingsråd er
– Organisasjonene er ikke
generalsekretær
sammen med sine medpå jakt etter å ta arven
i Norges Innsamlingsråd.
lemmer initiativtaker til
fra noen. I arvekampankampanjen «Det gode tesjen opplyser vi kun om
tament», som var synlig i flere norske me- muligheten til å inkludere din hjertesak i et
dier i april i år. Sammen ønsker de å moti- testament og hvordan du bør gå fram for å
vere flere til å skrive testament og opplyse få dette til, understreker Nodland. n

DETTE MÅ DU HUSKE PÅ NÅR DU SKRIVER TESTAMENT:
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•

Få en oversikt over verdiene dine

•

Testamentet må være skriftlig

•

Sjekk hvilken frihet du har til å
bestemme over arven din i testament

•

Det må tydelig komme frem at det er
et testament

•

Fordel verdiene dine

•

Testamentet bør dateres

•

Skaff to vitner som ikke er beslektet
eller nært forbundet med deg

•

Det må undertegnes av deg
og vitnene
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Advokaten svarer
Advokat Elsa Gil i Codex Advokat svarer
her på spørsmål om testament.
FOTO: Linn Kristine Byre Johansen / Codex Advokat

Hvordan vet jeg hvor mye jeg kan testamentere totalt?
Hvilken frihet du har til å bestemme over
arven din i testament, avhenger av om
du har livsarvinger (barn/barnebarn) og/
eller ektefelle/samboer. Hvis du ikke har
livsarvinger eller ektefelle/samboer, kan
du fritt bestemme over hele formuen din
i testamentet.
Livsarvingene har krav på 2/3 av det du etterlater deg, men dette kan du begrense til
15G (ca. 1,5 millioner) til hvert barn.
Ektefellen har krav på 1/4 av det du etterlater deg, men dette kan du begrense til
4G (ca. kr 400 000) hvis ektefellen er kjent
med det. Samboere med felles barn arver
4G (ca. kr 400 000) av hverandre, men samboere uten felles barn har ingen arverett.
Hva vil skje når jeg går bort, dersom jeg
ikke har skrevet et testament?
Uten et testament har du i realiteten valgt
arvelovens ordning for fordeling av arven
etter deg. Arven vil da fordeles til dine
arvinger etter arveloven.

ILLUSTRASJONSFOTO: Shutterstock

Det kan være nyttig å stille seg
selv følgende spørsmål: Hvem
vil jeg at skal arve meg,
og hvordan vil arven bli
fordelt etter arvelovens
bestemmelser? Dette
vil gi svaret på om
du trenger å opprette
testament. Hvis du
ønsker at arven skal
fordeles til andre enn

arvinger etter arveloven, eller at arven fordeles til flere, må du opprette testament.
Etter arveloven er det først livsarvinger
og/eller ektefelle eller samboer med felles
barn som arver alt du etterlater deg. Arverett etter arveloven stopper ved dine
søskenbarn. Hvis du ikke har arvinger etter arveloven eller testament, vil arven tilfalle frivillig virksomhet til fordel for barn
og unge.
Hvis jeg vil gi en del av min arv til en organisasjon, hvordan påvirker det mine
nærmeste?
Mange av oss kan kjenne på en sterk medfølelse og lyst til å gi til et veldedig formål,
samtidig som vi ikke ønsker å begrense
arven til våre nærmeste. I mange tilfeller
vil nok imidlertid også de nærmeste sette
pris på at noe av verdiene deles med noen
andre som trenger det, spesielt hvis de vet
at det er et veldedig formål eller en organisasjon som betød mye for arvelater. Det
er også viktig å huske på at det er du som
bestemmer hvem som skal arve deg – og
at du står fritt til å testamentere til hvem
du vil utover barnas pliktdelsarv og arv til
ektefelle/samboer.
Et godt råd er jo mer åpenhet rundt arv og
testament, jo lettere er det å forstå dine
ønsker for dine nærmeste. Vi pleier å si at
god informasjon og dokumentasjon er konfliktreduserende. Det er også ofte lettere
for dine nærmeste å ta en samtale om arv
mens du lever enn å sitte igjen med mange
ubesvarte spørsmål etterpå. n
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Andakt
Av Berte Marie Ulveseter,
landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan

Grenseløs
nestekjærlighet
Jeg har nettopp kommet tilbake til Sudan,
der det nådeløse landskapet av sand og
støv står i sterk kontrast til den friske luften og fjellene jeg omgis av hjemme i Arna.
Her er det over 40 grader i skyggen nå,
mens jeg forlot den gryende våren i Norge.
Jeg kan finne mange forskjeller mellom
Norge og Sudan, men de siste månedene
har jeg også fått se en grenseløs nestekjærlighet som forener de to landene.
Vi har lagt Fasteaksjonen bak oss, hvor
krisene i Sudan har stått sentralt. Den
enorme givergleden og mobiliseringen i
menighets-Norge har imponert meg og
gir styrke inn i arbeidet som nå venter.
Flyktningkrise, klimaendringer, fattigdom,
konflikter, pandemi og sult er noen av utfordringene Sudan sliter med.
Jeg har flere ganger vært ved grensa til
Etiopia, hvor snart 70 000 mennesker har
flyktet fra Tigray siden november i fjor. Der
er vi med og gir psykososial hjelp, bygger
toaletter og deler ut hygieneartikler. I Su-
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dan er over tre millioner mennesker på
flukt i eget land, samtidig som det strømmer mennesker til fra nabolandene.

seg med flyktninger. Det bør vi som kristne
gjøre også. Det gjør stort inntrykk å møte
mennesker på flukt.

Sudans historie er ikke nådig, men når
nabolandene banker på døra, åpner de
grensene. Det gjør sterkt inntrykk og får
meg til å tenke på Salomos ordspråk 3,2728: Nekt ikke de trengende din hjelp, når
det står i din makt å gi den. Si ikke til din
neste: Gå bort og kom igjen, jeg skal gi deg
i morgen – så sant du kan gjøre det nå!

Aller verst er det å møte barn som lider.
Ingenting rører meg mer enn å se nestekjærligheten, omsorgen og samholdet
mange av flyktningene har. De deler det
lille de har og tar vare på hverandre. Ingen
kristne kan være likegyldige til hvordan
flyktninger har det. Verden trenger at vi
bryr oss, og Gud forventer at vi bryr oss
om våre medmennesker. Vårt forhold til de
mest sårbare viser vårt forhold til Gud.

Det er tilfeldig hvor vi blir født, hvordan vi
får vokse opp, og hvor fredelig det er der
vi bor. I Sudan vokser mange barn opp
på flukt. I leire, i små hytter eller telt. Jesus var også på flukt. Til Egypt – bort fra
Herodes’ soldater, som ville drepe ham.
Maria, Josef og Jesus ble tatt godt imot i
Egypt. Slik flyktninger blir mottatt i Sudan.
Vi må tilbake til 2. verdenskrig for å se
høyere tall for flyktninger i verden. Nær 80
millioner mennesker er på flukt nå. Jesus
var et flyktningbarn, og han identifiserte

Det er så lett å hjelpe og like de som er fra
samme kultur eller sosiale bakgrunn. Men
Jesus sier at vi også skal hjelpe de som er
fremmede for oss. Han viet tiden sin til de
ingen andre ville være sammen med. Du og
jeg kan gjøre mye ved å stå opp for menneskeverdet, i hverdagen, også i våre egne
nabolag. Det er en makt vi alle bør bruke. n
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