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Verdensvalget
LEDER

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!
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På omslaget er det brukt vannbasert matt trykklakk som
beskytter mot fargesmitte. Lakken er ikke miljøskadelig og er
100% nedbrytbar. Hele magasinet kan derfor resirkuleres.
Kirkens Nødhjelp-magasinet kommer ut fire ganger i året i et
opplag på cirka 45 000. Bladet er gratis og sendes til alle
givere og støttespillere. Magasinet har lave produksjons- og
trykkekostnader. Ønsker du å motta Kirkens Nødhjelp-magasinet? Send din postadresse til
giver@kirkensnodhjelp.no.
Endringer?
Skal du flytte, endre adresse, ønsker du Magasinet på e-post
istedenfor i postkassen eller får du flere Magasinet til samme
husstand, men ønsker bare ett? Send en e-post til giver@
kirkensnodhjelp.no eller ring mellom 9.00 og 15.00.
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3
Postadresse: Pb 7100, St Olavs Plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 09 27 00
E-post: giver@kirkensnodhjelp.no
Internett: www.kirkensnodhjelp.no
Gavekonto: 1594 22 87248
Kirkens Nødhjelp er medlem i
Innsamlingskontrollen.
Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden.

FORSIDEN: Bonde Mohammed Abrahim holder til midt i
Darfur i Sudan. Der dyrker han solsikker, løk og kornet
sorghum. Takket være opplæring i blant annet irrigasjon
og kultivering har han doblet avlingene sine i løpet av de
siste årene. FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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Stortingsvalget er rett rundt hjørnet.
Valget du tar 13. september, betyr mye –
både her hjemme og ute i verden.
Vi i Kirkens Nødhjelp får med jevne mellomrom spørsmål om vårt samfunnsengasjement. Hvorfor skal en bistandsorganisasjon delta i den politiske debatten i Norge?
Det er flere gode grunner til at vi gjør nettopp det.
Vi ønsker oss en fremtid hvor bistand er
overflødig. For å komme dit må det politiske
grep til for å endre urettferdige strukturer.
I kampen for en mer rettferdig verden er
det derfor nødvendig å påvirke beslutningstakere, både nasjonalt og internasjonalt.
Det er norske politikere som setter premissene for norsk utviklingspolitikk og
Norges rolle i verden. For å bidra til å
løfte utviklingspolitiske spørsmål høyere
opp på den politiske agendaen må Kirkens
Nødhjelp være aktivt til stede i det offentlige ordskiftet. Dette er også en sentral del
av det diakonale oppdraget som våre oppdragsgivere – kirkene – har gitt oss.
Vårt politiske arbeid handler ikke om å ta
partipolitisk side. På begge sider av midtstreken finnes det partier som går til valg
på mye god utviklingspolitikk. Du kan finne
et parti som leverer, uansett om du ønsker
å stemme rødt, blått, gult eller grønt. Vår
jobb er å være verdens fattigste og mest
marginaliserte menneskers stemme i den
norske debatten. Derfor vil du som regel
alltid oppleve at vårt budskap er knyttet
til det vi erfarer på bakken i de landene vi
jobber i.
Konsekvensene av pandemien vil merkes
i lang tid fremover, men den er ikke den

eneste krisen verden står i. Vi står også i en
fattigdoms-, ulikhets- og klimakrise og opplever stadige angrep på demokrati og menneskerettigheter. Dette ser norske velgere.
I en undersøkelse Respons Analyse gjorde
på vegne av oss i Kirkens Nødhjelp, svarte
over halvparten av velgerne at politikernes
løsninger på klimakrisen vil påvirke hva de
stemmer ved valget. Over halvparten er
også enige i at Norge bør bidra med mer
penger til verdens fattige land, slik at de
kan tilpasse seg konsekvensene av klimaendringer. Dette er både gledelig og prekært, siden klimaendringene allerede driver 25 millioner mennesker bort fra hjemmene sine hvert år. Et tall som vil øke om vi
ikke tar grep mens vi ennå kan.
I undersøkelsen kommer det også fram at
77 % mener oljefondet kun skal investere i
selskaper som møter de etiske standardene
om miljø- og menneskerettigheter, og 8 av
10 velgere mener at Norge bør jobbe for få
på plass en internasjonal avtale som sikrer at selskaper betaler skatt i landene der
verdiene skapes. For å si det på en annen
måte: De ønsker en lov mot skatteparadis.
Dette er gledelige meldinger for alle som
arbeider for en mer rettferdig verden. Vi
håper de blir med inn bak forhenget når
valget skal tas 13. september. For i en turbulent verden må både norske politikere og
vi som velgere våge å løfte blikket for å bidra
til rettferdighet i verden. Godt verdensvalg!

Dagfinn Høybråten

generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp
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BÆREKRAFTIG JORDBRUK: Klimaendringer og økonomisk
usikkerhet gjør det vanskelig å være bonde i Darfur. Men
med ny teknologi og kunnskap har Mohammed Abrahim klart
å doble avlingene sine i løpet av to år. Nå skal han hjelpe
andre bønder i samme situasjon ved å dele kunnskapen og
erfaringene han har fått.

16
STORTINGSVALG: Hva mener stortingspartiene om bistand?
Hvilke grep vil de ta for å kutte i norske og internasjonale
klimautslipp? Og hvordan bør et globalt skattesystem se ut? Vi har
spurt partiene hva de mener om viktige internasjonale saker og
hva de ønsker å prioritere om de kommer – eller blir – i posisjon.

22 40
ØDELAGT FOR LIVET: Etiopiske Khadija Mohammed Ibrahim
drømte om et nytt og bedre liv i Sudan. I stedet havnet hun i gjeld
til slavehandlere og ble brutalt overfalt på gata. Da hun våknet fra
koma, hadde hun store skader i underlivet. Khadija er en av flere
millioner jenter som hvert år blir utsatt for menneskehandel.

LIVETS SISTE FASE: Høyt oppe på Oljeberget i Øst-Jerusalem
ligger Augusta Victoria-sykehuset. Dette er det eneste
spesialistsykehuset innen kreftbehandling som tilbyr
strålebehandling for 4,5 millioner palestinere fra Gaza og
Vestbredden. Her får pasienter med uhelbredelig sykdom pleie
og omsorg i livets siste fase.
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Konflikten
som tok alt
4
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Sadia Salim Ismail mistet både mannen og
datteren på grunn av konfliktene i Darfur i
Sudan for 17 år siden. Siden den gang har
hun bodd i telt i leiren Otash.

Sadia Salim Ismail har
sett ektemannen bli drept,
datteren dø av traumer
og vært vitne til at alt hun
eier, har blitt tatt av flom to
ganger. Nå har hun bodd i
telt i 17 år.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Hun er ikke så lett å få øye på, den vevre
kvinnen som sitter som en liten bylt foran
et telt laget av striesekker, plast og filler. Vi er på besøk hos Sadia Salim Ismael, som har bodd i leiren Otash i Darfur i
Sudan i 17 år. Den lille flekken, omringet
av busker, er alt hun har igjen av livet hun
engang levde – da huset hadde trygge
vegger, åkeren bugnet av grønnsaker, og
dyrene beitet like utenfor.
– Vi hadde det så fredelig og fint. Nå er
det bare meg. Jeg er helt alene igjen, sier
hun stille.
GJEMTE SEG I BUSKENE
Sadia Salim Ismail bodde i Rigila. I 2004
ble landsbyen angrepet av opprørsstyrker.
– Vi levde et godt liv som bønder, og vi
livnærte oss av det vi dyrket, helt til konflikten startet, forteller hun.
Våren 2004 var konfliktnivået i Darfur så
høyt at flere tusen mennesker ble drept.
En av dem var Sadias ektemann.
– Jeg så mannen min blir drept, og da
skjønte jeg at jeg måtte flykte. Jeg tok med
datteren vår og rømte fra landsbyen.
De måtte flykte mens de ble skutt etter,
men de klarte å gjemme seg i noen busker.
– Vi hadde ikke med oss verken mat eller

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2021 5

Tre ganger i uken sorterer hun linser for en av naboene i leiren. Hun er glad hun kan hjelpe til å få noe annet å tenke på. Samtidig tjener hun litt ekstra penger.

drikke. Det rakk vi ikke. Vi hadde ikke engang sko på oss.
Fra buskene kunne de se landsbyen deres
bli brent ned. Alle husene var påtent.
– Vi måtte bare komme oss unna. Vi løp
natt og dag. Jeg var så redd. Rundt oss lå
det døde kropper, sier hun stille.
Først etter 25 dager kom de seg i sikkerhet.
– Da hadde vi gått barbeint hele tiden. Jeg
husker jeg var helt utslitt.
Selv om de hadde kommet seg i sikkerhet,
skulle Sadia oppleve nok en tragedie.
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– Datteren min ble traumatisert av flukten, og den ble en så stor påkjenning for
henne at hun døde fra meg. Jeg mistet
både mannen min og datteren min. De var
alt jeg hadde.
TUNGT OG VANSKELIG
Nå har hun bodd i leiren Otash i 17 år
sammen med 56 000 andre internt fordrevne fra konfliktene i Darfur. Hun har
fått et lite hus av Kirkens Nødhjelp, men to
ganger har hun måttet flytte innad i leiren
på grunn av flom i det nådeløse klimaet. I
tillegg har hun fått tepper, kokeutstyr og
matter.

Siden 2019 har Kirkens Nødhjelp delt ut
1175 hus i leiren.
– Livet er vanskelig og tungt. Jeg tør ikke
gå fra tingene mine i frykt for at de skal bli
stjålet. Alt jeg har, er på denne lille plassen. Her lever jeg hele livet mitt.
For å få litt inntekt hjelper hun til med å
sortere linser. Hver uke, tre ganger i uka,
sorterer hun over 100 kilo med linser.
– Min nærmeste familie bor på den andre
kanten av landet, så jeg har ikke familie.
Men jeg har heldigvis snille naboer som
hjelper meg i hverdagen og gir meg litt
å gjøre. n

Teltet hennes har flere ganger
blitt tatt av flom, og Sadia har
prøvd å lappe det sammen.
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Dobbel lykke
for Suad
Som nybakt tvillingmor har det vært viktig for Suad Adam
Adam å få hjelp og støtte. Da har Kirkens Nødhjelps ernæringssenter i Khamasadagai i Darfur i Sudan vært et
godt sted å komme. I fjor fikk over 600 mødre hjelp her.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Her får jeg god hjelp, og jeg har funnet meg godt til rette, smiler Suad Adam
Adam, som har et godt tak rundt datteren
Marwa, og sønnen Marwan er trygt festet i
sjalet på ryggen.
Hun er ikke alene om å være på senteret
denne morgenen. Det er full aktivitet både
ute og inne.
UNNGÅR SYKDOMMER
I fjor hjalp vi 600 mødre med ernæring,
svangerskapskontroll og barseloppfølging i
Khamsadagai, en leir for internt fordrevne.
Totalt bor det 13 500 mennesker her.
Suad måtte selv flykte bare tre år gammel
og har nå bodd her i 17 år. Barna hennes er
seks måneder gamle.
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– Jeg er glad jeg kan få hjelp med tvillingene. Jeg får blant annet poser med tilskudd til dem, forklarer hun.
En av dem som hjelper og følger opp Suad,
er Asma Salih Yosif. To ganger i måneden
har hun kurs for mødre, der de snakker
om alt fra ernæring til barneoppdragelse
og amming.
Asma er jordmor og sykepleier og bor selv
i leiren. Her har hun bodd i syv år etter at
hun flyktet fra konflikter utenfor Zalingei.
Når hun ikke er på vakt som jordmor ved
det lokale sykehuset, jobber hun på ernæringssenteret.
– Noe av det jeg lærer bort, er hvor viktig
det er med næringsrik, sunn og riktig mat
til barna, slik at de unngår sykdommer som

Suad Adam Adam er på
ernæringssenteret Khamsadagai for oppfølging av de seks
måneder gamle tvillingene
sine, Marwa og Marwan.
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To ganger i måneden har Asma Salih Yosif, her med datteren Mearaj, kurs for mødre i alt fra amming til barneoppdragelse.

diare. Barn trenger næringsrik mat under
hele oppveksten. Derfor er det mødre med
barn i alle aldre her, forklarer hun.
FLERE VIL HA HJELP
Ernæringssenteret er et tilbud til alle
som bor i leiren, men også til dem som
bor utenfor.
– Vi har holdt på i to år nå og kan allerede
se resultater. Færre kommer inn med diare, og vi ser at flere mødre oppsøker oss.
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Det er utrolig positivt, sier Asma.
I tillegg til å være jordmor ved sykehuset
har hun svangerskapskontroll i leiren. Da
drar hun ofte hjem til dem. På senteret
får man også hjelp til amming. Det er det
mange som sliter med, forklarer hun.
– Hvis det er vanskelig å skaffe mat på
grunn av dårlige avlinger, kan det gå utover
melken. Derfor får barna tett oppfølging
med blant annet veiing og måling. De får

også tilbud om morsmelkerstatning hvis
det er behov for det.
Hun forteller videre at det er gledelig å se
hvordan mødrene tar til seg kunnskapen
de får.
– Vi ser at vi klarer å snu negativ adferd
til noe positivt. I tillegg prioriterer flere å
komme selv om de har jobb eller andre forpliktelser, avslutter hun. n

Suad Adam Adam får både morsmelkerstatning og utstyr til barna
når hun følges opp på senteret.
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2020
i tall
2,8
millioner

2020 var et vanskelig og annerledes år. Men gjennom
helsekrise, fattigdomskrise, politisk krise, voldskrise,
konflikter og klimaendring bidro Kirkens Nødhjelp med
katastrofehjelp, langsiktig bistand og beslutningspåvirkning sammen med våre partnere. Her er noen
utvalgte resultater fra vårt arbeid i 2020.

1,4
millioner

mennesker fikk hjelp til å
forebygge og håndtere korona.

mennesker fikk
tilgang til rent og trygt vann.

65 000

15 500

kvinner og barn fikk medisinsk
og psykososial hjelp etter
vold og overgrep.
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familier tok i bruk klimasmarte
jordbruksmetoder, takket være
vår opplæring.

280

konflikter i fire land ble meglet
gjennom vårt fredsprogram.

1,1
millioner

10 000

personer ble organisert for å
kreve rettferdig fordeling av
ressurser i sine land.

100 000

mennesker fikk
doer og dusjer.

personer ble mobilisert til å stå
opp for felles interesser.

7 600

44 000

kvinner og menn fikk økt sine
inntekter gjennom bedret
produktivitet og tilgang til
lokale markeder.

kvinner og jenter fikk seksualog prevensjonsopplæring.
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Daisy Katsoka forteller
om et travelt og
utfordrende år i Malawi.

Koronaheltene
Midt i konflikter, katastrofer,
sult, nød og klimaendringer
kom korona. Men Kirkens
Nødhjelps ansatte lot seg
ikke stoppe av krisen. I
stedet tok de nye grep for å
hjelpe de mest sårbare. Møt
tre av dem.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Hilina Ababe og Francis Botka
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– Jeg ble helt ødelagt av å se på det som
skjedde med landet mitt, og at jeg som
humanitærarbeider ikke kunne hjelpe.
Det gjorde så vondt at vi ikke kunne hjelpe
sårbare jenter og kvinner, og at prosjekter
ble enten stoppet eller lagt ned, sier 43 år
gamle Beza Bekele Belihu, som er ansvarlig for vårt program som forebygger
kjønnsbasert vold i Etiopia.
Nådd sju millioner
Til tross for covid har våre kollegaer i
landene vi jobber i, levert fantastiske resultater i 2020. Selv om grenser har vært

stengt og det har vært lange nedstengninger av lokalsamfunn, har vi nådd ut
med hjelp fordi vi er på bakken og jobber
sammen med partnere.
Kirkens Nødhjelp sørget for rent vann til
1,4 millioner mennesker i fjor. 1,1 millioner
mennesker fikk tilgang til doer og dusjer.
Da pandemien rammet Etiopia, ble det
umulig for Beza å reise rundt, samarbeide
tett med partnere eller hjelpe kvinner og
jenter i kampen mot omskjæring, barneekteskap og vold, slik hun pleier å gjøre.

– Jeg var så frustrert. Skoler ble stengt,
og jeg visste at dette ikke kom til å gå bra,
forteller hun.
Samtidig som pandemien rammet de mest
sårbare hardt, fikk både hun og familien
hennes covid. På jobben opplevde hun å
miste en kjær kollega.
– Å miste en kollega var så trist og gjorde
noe med oss alle. Vi har verken godt helsetilbud eller medisinene vi trenger her,
så alt vi kunne gjøre var å spise sunt og ta
vare på oss selv.
Men i stedet for å stå på sidelinjen i pandemien bestemte Beza og teamet hennes seg
for å snu hver stein for å hjelpe.
– Vanligvis har vi opplæring, forebyggende arbeid, workshop og store foredrag og
møter for å forebygge kjønnsbasert vold.
Siden det var umulig å samle mer enn fem,
måtte vi tenke helt nytt, forteller hun.
Kirkens Nødhjelp i Etiopia har fra før brukt
media som en informasjonskanal, men nå
bestemte de seg for å prøve å nå ut til enda
flere. I tillegg brukte de sosiale medier og
opprettet egne grupper på meldingstjenesten Telegram. Til vanlig når de én million, men etter å ha tenkt nytt nådde de sju
millioner kvinner og jenter.
– Vi har sendt ut informasjon om hvordan
man skal forebygge covid og kjønnsbasert
vold. Vi har hatt med alt fra fagpersoner
til religiøse ledere i media. Jeg er virkelig
stolt av at vi har greid å nå ut til så mange
ved å tenke helt nytt.
I tillegg til informasjonsarbeid har de delt
ut munnbind, håndsprit og såper til kvinner og jenter.
STOLT AV RESPONSEN
– Nedstengningen har vært det aller verste. Da ble det umulig å nå frem med hjelp,
sier 29 år gamle George Saade, som er
ansvarlig for Kirkens Nødhjelps arbeid
med vann, sanitær og hygiene, samt rehabilitering av boliger i Libanon.
Landet hadde allerede store utfordringer,
som økonomisk krise og covid, da eksplosjonen rammet hovedstaden Beirut i august
i fjor. Eksplosjonen førte også til en ny

– Jeg er stolt av hva vi får til sammen,
sier George.
TO MINISTERE DØDE
– Vi har greid å sørge for rent vann til
20 000 husstander under pandemien. Det
synes jeg er utrolig bra, sier 27 år gamle
Daisy Katsoka, vår vannmedarbeider i Malawi.
Beza Bekhele Belihu og kollegaene kastet seg
rundt og tenkte nytt under korona.

«Jeg er
stolt av hva
vi får til
sammen.»
George Saade

bølge av covid og enda mer nedstengning.
– Arbeidet vårt ble stengt ned da myndighetene besluttet nedstengning. Det
gjorde det vanskelig å dele ut mat og fortsette med rehabiliteringen etter eksplosjonen, bevege oss rundt eller jobbe forebyggende med koronatiltak, forteller han.
Nedstengingen gjorde det vanskelig å nå
ut til de mest sårbare.
– Det var tøft, og spesielt for oss som ønsker å hjelpe alle som fortsatt er hardt
rammet etter eksplosjonen.
Han forteller videre at de har gjort flere
grep for å få hjelpen frem, blant annet ved
å følge opp partnere enda tettere enn tidligere gjennom telefoner hver dag, rapporteringer og jevnlige oppdateringer.
– Vi har fått på plass enda bedre rutiner
for rapportering og oppfølging nå som vi
ikke har møtt hverandre fysisk.
Samtidig har de trappet opp covid-arbeidet med utdeling av hygieneartikler og
sørget for rent vann.

Malawi har vært hardt rammet av covid, og
myndighetene har gravd massegraver for
å klare å begrave alle.
– Det har vært utrolig utfordrende, og spesielt vanskelig har det jo vært at vi ikke
har kommet oss ut i felt, sier hun.
Men hun har stått på for å sørge for utdeling av masker, håndsprit og for å bygge
vaskestasjoner.
– Vi har faktisk hatt opplæring med en rekke bønder i hvordan de kan bygge sin egen
håndvask, så nå har de aller fleste en slik
stasjon utenfor toalettet sitt, forteller hun.
Hun forteller også at året med korona har
vært utrolig travelt, og at de ble veldig
bekymret da to ministere døde av covid.
– Da ble vi for alvor bekymret, og flere
testet også positivt på kontoret. Vi har ikke
et godt helsetilbud i Malawi, så det eneste
alternativet var å bli sendt på et isolasjonssenter. Derfor var vi veldig nøye med
forebyggende tiltak.
Hun forteller at moren hennes mistet jobben som følge av pandemien, og hun ser
at flere har fått økonomiske utfordringer.
– Derfor har det vært så viktig å kunne
hjelpe. Spesielt bøndene, som står i en
vanskelig situasjon.
Ved å sørge for rent vann til 20 000 husstander har mange fått hjelp.
– Vi har satt opp to vannstasjoner: en på et
senter for småbarn og en til lokalbefolkningen. De drives nå av solcellepanel, forteller hun optimistisk.
Før hadde de kun skittent vann, og de hadde store helseutfordringer forbundet med
det utrygge vannet.
– At vi har fått til dette i pandemien, blir jeg
ekstra stolt av, avslutter hun. n
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Valg 2021:

Hvilke internasjonale saker
mener partiene er de viktigste?
Din stemme 13. september vil ikke bare ha betydning her
hjemme, men også ute i verden. Derfor er stortingsvalget også et
verdensvalg. Men hva mener partiene om internasjonal politikk?
Kirkens Nødhjelp har spurt partiene om hvilke internasjonale
saker de vil prioritere hvis de kommer i regjering.
FOTO: Stortinget
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SPØRSMÅL:
1. Hvilke tre internasjonale saker vil
partiet prioritere i regjering?
2. Bør Norge fortsette å bevilge 1 % av
bruttonasjonalinntekt til bistand?
3. Mye av overskuddet fra omsetning og
produksjon i utviklingsland flyttes i dag
til skatteparadiser i stedet for at det

blir betalt skatt der verdiene skapes.
Hva mener dere om dette? Hvordan bør
et globalt skattesystem se ut?
4. Hva er de viktigste grepene ditt parti
vil gjøre for å kutte i klimautslipp i den
neste stortingsperioden?

Espen Barth Eide,
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet,
medlem av energi- og miljøkomiteen

1. Vi vil sette klima og natur helt i sentrum
for både utenriks-, bistands- og handelspolitikken. Klima- og naturkrisen krever
lokale, nasjonale og internasjonale tiltak,
men verden vil ikke lykkes uten at vi samarbeider mye tettere enn nå.
Den andre store krisen som har rammet
verden, og som har blitt ytterligere forsterket av pandemien, er ulikhetskrisen. Vi
vil arbeide for et internasjonalt økonomisk
system, en handelspolitikk og en internasjonal skattepolitikk som i langt større grad
er innrettet på å bekjempe forskjellsutvikling.
For det tredje vil vi gi vårt bidrag til å styrke
det multilaterale samarbeidet, og respekten for fred, demokrati, likestilling og menneskerettigheter har vært under sterkt
press fra populisme, proteksjonisme og
innadvendt nasjonalisme.

2. Bistanden bør være på minst 1 % av BNI,
og den bør ha som sitt strategiske hovedformål å bidra til reell forandring, ikke
kun å lindre nød og dekke over svakheter
i det internasjonale systemet. Land under utvikling må settes i stand til å skape
og fordele velstand på en måte som er
bærekraftig både økonomisk, sosialt og
miljømessig. I tillegg vil vi ha et internasjonalt løft for humanitær bistand i de situasjonene hvor akutt nødhjelp er nødvendig.
3. Det er svært gledelig at problematikken
rundt skatteparadiser og store selskapers
evne til å ta ut overskudd der de skatter
minst, endelig kommer opp på toppledernes agenda. Men vi trenger mye kraftigere tiltak med høyere ambisjoner for hva
som skal være en felles laveste selskapsskatt, obligatorisk rapportering, styrket
evne til innsyn i transnasjonale selskapers
regnestykker og vilje til å avsløre og straffe
brudd på reglene gjennom nært internas-

jonalt samarbeid. Dette blir en av våre hovedsaker i en eventuell regjering.
4. Vi har som mål at Norge skal kutte minst
55 % av alle klimagassutslipp innen 2030
sammenlignet med 1990. Det skal gjelde
hele økonomien, og det skal være et nasjonalt mål som vi ikke skal kjøpe oss bort
fra gjennom kvoter og såkalte fleksibilitetsmekanismer.
For å få til dette må vi ha en jevn, forutsigbar og tilstrekkelig økning i CO2-avgiften.
De som forurenser, må betale. Samtidig
forstår vi at avgifter kan ramme skjevt, og
derfor vil vi supplere økende CO2-avgifter med tiltak som gjør det lettere for folk
flest å velge utslippsfrie alternativer i hverdagen. For næringslivet vil vi inngå strategiske klimapartnerskap der staten og den
enkelte sektoren i fellesskap blir enige om
håndfaste og etterprøvbare mål, opptrappingsplaner og virkemidler.
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Une Bastholm,
partileder for Miljøpartiet De Grønne,
nåværende stortingsrepresentant og
medlem av energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen

1. Klima- og naturkrisen. Vår hovedprioritet er å gjøre Norge til en internasjonal
ledestjerne i kampen for et globalt økonomisk system basert på forståelse og respekt for naturens tålegrenser.

verdier, folkerett og et internasjonalt
grønt skifte.

nets globale overskudd, heller enn nasjonale datterselskapers overskudd.
4. Utfasing av oljeindustrien. 80 % reduksjon i norske utslipp innen 2030 og 95 % innen 2035.

Støtte internasjonalt utviklingsarbeid og
klimaberedskap. MDG vil bidra med bistand til de som allerede føler klima- og
naturkrisen på kroppen, til tross for at
de i mange tilfeller er blant dem som har
bidratt minst til problemet.

2. Ja. I tillegg til den ordinære bistandsprosenten vil vi gi én klima- og naturprosent av bruttonasjonalinntekten til
miljøformål. Norge har et klart ansvar for
å bidra i det internasjonale arbeidet for
å løfte folk ut av fattigdom og redusere
lidelse som følge av humanitære kriser.
Bistand bør være basert på at mottakeren
er en aktiv deltaker i utviklingsarbeidet.

Styrke demokrati, folkeretten og internasjonalt samarbeid. MDG vil bidra til en sterk
internasjonal koalisjon som kan stå imot
autoritære regimer og anti-demokratisk
populisme. Vi vil stå opp for demokratiske

3. MDG vil motarbeide skatteparadiser. Et
globalt skattesystem bør blant annet innebære at multinasjonale konserner skattlegges med en enhetlig tilnærming, slik at
man skattlegger basert på hele konser-

Et krafttak for å starte det nye norske energieventyret, denne gangen basert på
fornybar energi (spesielt vindkraft til havs)
og økt ressurs- og energieffektivitet.
Utvikle sirkulære løsninger i økonomi basert på gjenbruk, reparasjon og redusert
forbruk.
Å innføre en naturlov for å forhindre nedbygging av norsk natur.

Lene Westgaard-Halle,
stortingsrepresentant for Høyre,
medlem av energi- og miljøkomiteen

1. Følge opp FNs bærekraftsmål og utarbeide en nasjonal handlingsplan for
bærekraftsmålene så Norge tar på seg
ledertrøya på flere områder.
Klimakrisen er global og krever globale
løsninger. Konsekvensene av klimakrisen er også at sikkerheten i verden trues.
Derfor må vi bruke Norges plass i FNs
sikkerhetsråd til å fremme internasjonale
klimaspørsmål.  
Bidra til å følge opp implementeringen
av NATOs 2030 Agenda og opprettholde
Norges gode posisjon i alliansen.
2. Fremtidens bistand bør i større grad
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rettes mot klima, rene hav og jenters utdanning i utviklingsland. Bistand bør
ikke styres ut fra summen vi gir, men av
målene vi oppnår. Bistanden må virke, ikke
bare være en post å hake av i et skjema.
Bistanden bør konsentreres ytterligere og
gå gjennom multilaterale kanaler med mål
om en bedre, langsiktig effekt.  
3. Det er et stort problem at utviklingsland
tappes for ressurser gjennom kapitalflukt
og korrupsjon, og jeg ønsker at Norge fortsetter å arbeide i multilaterale fora for å
finne løsninger som motvirker dette.
«Skatteparadiser» er en uting, men utfordringen er at suverene stater må kunne
vedta sine egne skattesystemer, uten at

f.eks. Norge skal gå inn og forsøke å overstyre dem. Samtidig er det viktig at internasjonale skatteregler og standarder utvikles i samarbeid med flest mulig andre
land for å sikre at de oppnår støtte og legitimitet globalt.  
4. Vi skal få utslippene ned, samtidig som vi
får verdiskapingen opp. Økonomisk vekst
og verdiskaping er en forutsetning for å få
det til. Ren energi, CCS og elektrifisering
av flere sektorer er viktige verktøy sammen med å gjøre det dyrere å forurense
og billigere å velge grønt. Gradvis og forutsigbart må vi øke skatte- og avgiftsnivået
på forurensing og sikre at det alltid lønner
seg å velge grønt.

Anne Beathe Tvinnereim,
nestleder i Senterpartiet

1. Et sterkt FN og respekt for folkeretten
er nødvendig for små, suverene land som
Norge og mange utviklingsland. Stormaktsrivaliseringen er en skremmende
utvikling. Vi må arbeide for å styrke FNs
arbeid og legitimitet, også gjennom fokus
på reform og effektivisering.  
Bærekraftsmålene må legges til grunn
for all politikk, både i nasjonal politikk
og bidrag internasjonalt. Leave no one
behind-prinsippet må konkretiseres, og
fattigdomsfokuset i bistanden må tydeliggjøres. Vi må gi godt rom for fagligheten
i bistanden, øke langsiktigheten i prosjektene og styrke mottakerperspektivet.
Internasjonale handelsavtaler må ikke
innsnevre folkevalgtes mulighet til politisk
styring eller råderetten over naturressurser. De må ikke føre til klare brudd på

felles klimaforpliktelser, svekke menneskerettighetene, true offentlig sektor eller
mat- og miljøstandarder. Vi går derfor
imot norsk tilknytning til handelsavtaler
som TTIP- og TISA-avtalene.

FN, slik at alle land kan delta. Vi bør også
diskutere beskatningsmåter som kunne
finansiere globale fellesgoder, for eksempel skatt på valutatransaksjoner, som ble
mye diskutert for noen år siden.

2. Norge bør bevilge minst 1 % av BNI til
utviklingshjelp. Norsk utviklingshjelp bør
være rettet mot områder der Norge kan
bidra med særskilt kompetanse. Vi er
opptatt av en aktiv involvering og styrking
av sivilsamfunnet og frivillig sektor. NGOer spiller en viktig rolle, da de ofte har en
unik tilgang til mottakere på grasrota.  

4. Vi må bruke politiske muskler for å
pushe fram en raskere omstilling av
næringsliv og transport. Eksempler er å
etablere et CO2-fond for næringstransporten for å få et raskere teknologiskifte, klimafond i landbruket for å redusere utslipp
per produserte enhet, et grønt investeringsselskap for å bygge industri på fornybare ressurser og en storskala hydrogensatsing til bruk i transport og industri – og
mange andre ting. Vi er opptatt av at klimatiltak må gjennomføres på en sosial og
geografisk rettferdig måte.

3. Vi er bekymret for maktforskyvningen
mellom nasjonale myndigheter og multinasjonale selskaper. Det er spennende at
G7-landene nylig ble enige om en global selskapsskatt på 15 %. Det beste ville
være å kanalisere disse diskusjonene i

Dag Inge Ulstein,
Utviklingsminister fra KrF

1. Kampen mot fattigdom og de mest
sårbare gruppene, stoppe de menneskeskapte klimaendringene og slå ring om
menneskerettigheter og demokrati.
2. Absolutt! KrF vil ikke bli med på en
budsjettavtale uten at vi opprettholder
bistandsnivået på minst 1 % av BNI. Dette
har vi også overoppfylt siden vi kom inn i
regjering. For 2020 ble bistandsnivået på
1,11 %.
Men viktigere enn bistandsnivået er resultatene av bistanden. KrF vil innrette

bistanden slik at den har fattigdomsbekjempelse som sitt fremste formål. Vi
vil konsentrere bistanden der den trengs
mest, og sette av minst 70 % av bistanden
til langsiktig fattigdomsbekjempelse i de
fattige landene. Vi vil også prioritere å øke
bistanden gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner, spesielt i de mest sårbare landene.
3. Vi vil at Norge skal arbeide for en internasjonal skatteavtale som sikrer at selskaper skatter til stedene der de har sin
virksomhet. Vi vil også arbeide for å få på
plass et globalt finansregister om autom-

atisk informasjonsutveksling og internasjonal minstesats for selskapsbeskatning.
4. Vi vil ha et prinsipp om at de som forurenser, skal betale. Vi vil blant annet heve
CO2-avgiften gjennom en forutsigbar og
økende prisbane som gjør at Norge når våre
forpliktelser. Vi vil også øke Norges innsats
for å kutte klimautslipp i utviklingsland.
Et av de viktigste virkemidlene blir å få
på plass eget klimafond for investering i
fornybar energi i utviklingsland.
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Solveig Schytz,
stortingsrepresentant for Venstre,
medlem av utdannings- og forskningskomiteen

1. Klimakampen er vår tids største internasjonale utfordring, og arbeidet for å få
ned utslipp internasjonalt er vår viktigste
internasjonale sak. Knyttet til dette ser vi
at internasjonale institusjoner er svekket,
og at flere av de viktigste institusjonene
ikke gjenspeiler dagens verdensbilde. I
tillegg ser vi at frihet har stadig dårligere
vilkår i dagens verden, og at flere ledere
flørter med autoritære styringsmodeller.
Vi kommer derfor til å bruke de neste fire
årene til å styrke internasjonale institusjoner, spesielt FN, og støtte kampen for
frihet og demokrati i verden.

fremmer menneskerettigheter, rettferdig
skattesystem, rettsstat og demokrati og
bekjemper korrupsjon.
  
3. Skatt skal betales der overskudd
skapes, og derfor vil vi jobbe for en global
skattereform og innføre enhetlig skattlegging av flernasjonale selskaper. Vi vil at
Norge skal være aktiv i samarbeidet med
EU og OECD om å finne gode løsninger for
dette, men dersom slike forhandlinger
ikke fører frem, er vi åpne for å gjennomføre tiltak som sørger for rettferdig skattlegging i Norge.

2. Vi garanterte for bistandsmålet om 1 %
av BNI da vi gikk inn i regjering, og har vedtatt støtte til målet i vårt nye stortingsprogram. Vi vil prioritere midler til tiltak som

Vi vil bekjempe bruken av skatteparadiser og arbeide for forpliktende samarbeid
på tvers av OECD for å håndtere aggressiv
skatteplanlegging og skatteunndragelse.

Land-for-land-rapporteringen må utvides
til å gjelde alle selskap, ikke bare utvalgte
næringer.
4. Nasjonalt vil vi fortsette med en forsterket opptrapping av CO2-avgiften for å gi
næringslivet en forutsigbar overgang til
nullutslippssamfunnet. Vi vil bygge ut mer
fornybar energiutvinning i Norge og legge
nye kraftkabler som gjør at Norge kan styrke sin rolle som en leverandør av fornybar energi til resten av Europa. Vi vil fortsette elbilpolitikken for å gjøre det mulig
for alle å reise miljøvennlig. Vi vil satse på
utvikling av karbonfangst og -lagring med
flere anlegg i Norge. Internasjonalt vil vi
fortsette regnskogsatsingen og generelt
forsterke klima- og miljørettet bistand.  

Hans Andreas Limi,
stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet,
medlem av finanskomiteen

1. Mer hjelp til flyktninger i nærområdene,
økt innsats mot skadelige skikker, kjønnsbasert vold og barneekteskap og økt innsats for mer handel og næringsutvikling i
utviklingslandene.
2. Nei. Vi mener det er naturlig at bistandsbudsjettet begrenses til maksimalt 0,7 %
av BNI. Dette er FNs målsetting, og land
som vi kan sammenligne oss med, ligger
på dette nivået og under. Knappe ressurser skal fordeles over mange poster
på statsbudsjettet, og det er ikke rimelig
at bistand skal være det eneste området
som skal være skjermet for kutt. Vi mener i tillegg at reduksjon i midlene og færre
prosjekter vil gi bedre kontroll på hva pen-
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gene går til, og vil gi en bedre indikasjon
på om de bidrar til faktisk utvikling, slik at
land kommer seg ut av fattigdom og blir i
stand til å klare seg uten bistand.
3. Skatteinntekter er viktig for at et land
kan finansiere sine egne velferdsordninger. Samtidig vil et høyt skattenivå
bidra til å redusere arbeidsinnsatsen og
vri investeringer bort fra landet. Vi mener
det er opp til landets myndigheter å selv
bestemme skattenivå og innretning. Samtidig er det urimelig at land som er avhengige av overføringer fra bistand, ikke
sikrer et skattesystem som gir inntekter.
Vår grunnleggende holdning er at ethvert
lands myndigheter er ansvarlig for sitt eget

lands utvikling, og at dette bare unntaksvis
bør innebære bistandsoverføringer.
4. Kjøpe klimakvoter i EUs kvotesystem,
5,8 millioner tonn
Regne inn verdien på stående skog, 10 millioner tonn
Fremskriving av elbilfordeler, 2–3 millioner tonn
Kutt i landbruket, avtale mellom jordbruket og regjeringen, 5 millioner tonn
Videreføre virkemidler og teknologitiltak,
2 millioner tonn
Bruk av kreditter for arealbruk og skogbruk, 1,6 millioner tonn

Audun Lysbakken,
partileder for Sosialistisk Venstreparti

1. Kampen mot de to store krisene i vår tid,
klimakrisen og ulikhetskrisen, må bli hovedsatsingene i utviklingspolitikken. Det
betyr en større satsing på klimafinansiering, bygging av rettferdige globale skattesystemer, bekjempelse av skatteparadiser og rettferdig handel.  
Norge må være en kompromissløs forsvarer av folkeretten og menneskerettighetene, enten det handler om å tale tydelig til
stormaktene eller for å presse på for en
slutt på okkupasjonen av Palestina.   
Sist, men ikke minst må Norge ta tilbake
posisjonen som en forkjemper for fred,
avspenning og nedrustning. Derfor kom-

mer SV til å kjempe for at Norge slutter
seg til FNs atomvåpenforbud.   
2. Norge skal ta ansvar gjennom å gi minst
1 % av BNI til internasjonalt utviklingsarbeid. Den norske innsatsen må i større
grad enn i dag rettes inn mot å bekjempe
global ulikhet. Under denne regjeringen er
Norge også blitt en sinke på klimafinansiering. Det må vi snu.     
3. Å bekjempe internasjonal skatteunndragelse, skatteflukt og ulikhet og å
bidra til rettferdige skattesystemer må
bli en hjørnestein i utviklingsarbeidet. SV
har fremmet flere forslag for en radikal
endring av det internasjonale skattesys-

temet, blant annet for et norsk lederskap
i FNs skattearbeid. Norge bør også gå i
front for en global minimumssats i selskaper og andre tiltak for å skattlegge
multinasjonale selskaper.    
4. Vi vil støvsuge Norge for utslippskutt
og sørge for at vi faktisk når klimamålene
våre. Da må vi slutte å lete etter og utvinne mer olje og gass og skape ny, grønn
industri. Vi må skrinlegge gigantiske veiprosjekter og satse på kollektivtransport.
Klimapolitikken må føres sammen med en
aktiv politikk for omfordeling. Vi skal kutte
både forskjellene og utslippene.  

Marie Sneve Martinussen,
nestleder i Rødt

1. Rødt vil kjempe for å få legemiddelgigantene til å dele teknologi og oppheve
patentrettigheter, slik at vi får slutt på det
globale apartheidsystemet, der den fattige befolkningen i store deler av verden
stenges ute fra medisinske fremskritt av
hensyn til privat profitt.  
Vi vil ha slutt på at Norge deltar i USAs
og NATOs angrepskriger, som de siste
tiårene har ført til hundretusener av
drepte og drevet millioner på flukt. I stedet
må Norge jobbe for fred og nedrustning og
ratifisere tillegget til Roma-vedtektene.
Vi vil erstatte den naive troen på frihandel
med selvråderett og økt selvberging både

i Norge og globalt. Vi går mot frihandelsavtaler som tvinger gjennom privatisering
og liberalisering, økt profitt på bekostning av arbeidsfolk, velferd og miljø, og
som flytter beslutningene vekk fra folk og
folkevalgte.  
2. Ja, men vi er ikke enig i regjeringens
utregning, der penger brukt på flyktningtiltak i Norge regnes som bistand. Norge
skal ta ansvar for et betydelig større antall flyktninger – uten at det går utover bistandsbudsjettet. Rødts bistandspolitikk
bygger på prinsippet om at bistand må
være lokalt forankret, basert på solidaritet
og bidra til omfordeling og fattigdomsbekjempelse.

3. Dette er ekstremt urettferdig og en
stor grunn til at global ulikhet opprettholdes. Rike og mektige land som Norge må
jobbe for et mer rettferdig skattesystem,
og en viktig forutsetning er mer åpenhet,
å bekjempe skatteparadisene og gi utviklingsland en stemme i internasjonale
forhandlinger.  
4. De tre største: Slutte å lete etter olje
og gass på norsk sokkel. Nei til nye kapasitetsøkende motorveier som øker utslipp
og bygger ned natur og matjord. Rettferdige miljøavgifter som gjør at de som har
best råd og forurenser mest, bidrar mest.  
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Den lange
veien hjem
Etiopiske Khadija
Mohammed Ibrahim (25)
ble lovet gull og grønne
skoger i Sudan. I stedet
ble hun ødelagt for livet
av menneskesmuglere.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

De fleste sengene på krisesenteret i
Khartoum står tomme, men på en av
dem sitter Khadija Mohammed Ibrahim og holder seg på magen. Svulsten
er synlig gjennom den gule t-skjorta,
og det er vondt for henne å sitte. Men
det er nesten det eneste hun klarer.
Det tar lang tid å reise seg og enda lengre tid å gå de få skrittene til rommet
hvor hun bor. Hun er en av flere millioner jenter som hvert år blir utsatt
for menneskehandel. Khadijas historie startet for over ett år siden i Addis
Abeba, hovedstaden i Etiopia.
– Jeg jobbet på en restaurant da jeg
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Etiopiske Khadija Mohammed
Ibrahim solgte te på gata da
hun ble angrepet. Hun våknet
opp på sykehus med store
skader i underlivet. Nå har hun
fått hjelp ved et krisesenter i
hovedstaden Khartoum i Sudan.

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 03 – 2021 23

På det meste bor det 380 jenter og
kvinner på krisesenteret i Khartoum.
De yngste er ned i 14-årsalderen.
Alle er etiopiere som har havnet i
gjeld til slavehandlere.

ble oppsøkt av noen som lovet meg et
bedre liv. Hvis jeg betalte dem, skulle de
sørge for at jeg fikk en god jobb i Sudan,
Libanon eller Libya. Siden jeg ønsket å
forsørge familien min, betalte jeg dem for å
få meg over grensa til Sudan, forteller hun.
TIL FOTS I 15 DAGER
Sammen med 51 jenter fra området rundt
Gema, hvor hun er fra, startet hun reisen
mot Sudan. De ble delt opp i to grupper.
– Vi snakket alle om det gode livet som de
lovet oss, og vi gledet oss til å komme av
gårde. Men under reisen ble flere og flere
av jentene borte. Til slutt stod jeg igjen
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alene. Etter å ha gått til fots i 15 dager kom
jeg frem til en familie der jeg skulle jobbe
som hushjelp, forteller hun.
Pengene hun tjente, gikk rett til menneskehandlerne. Ikke en krone gikk til henne.
Etter å ha jobbet der i fem måneder var
gjelden hennes betalt. Takken var at hun
ble kastet på dør.
– For å tjene penger begynte jeg å selge te
på gata. En dag satte jeg meg på gata som
jeg pleier. Dagen startet også som vanlig.
Det neste jeg husker, er at jeg våknet opp
etter koma på sykehuset. Jeg hadde mistet
tre fingre og fått store skader i underlivet,

såkalt fistula. Jeg klarte ikke lenger å holde på verken urin eller avføring.
Khadija strever med å fortelle og tar til
tårene. Hun forteller at det er utrolig smertefullt å snakke om dette.
HJULPET KVINNER I OVER 40 ÅR
Vi møter henne på krisesenteret i Khartoum, som Kirkens Nødhjelp har samarbeidet med i to år. Vi har blant annet vært med
på rehabilitering og oppfølging av jentene
som bor der. På det meste er det 380 jenter
og kvinner som bor her. De yngste er ned
i 14-årsalderen. Alle er etiopiere som har

Khadija har store smerter
og sliter med å sitte. Hun ble
utsatt for menneskehandel
da hun skulle søke lykken
som hushjelp. Nå håper hun å
komme hjem til Etiopia igjen.

havnet i gjeld til slavehandlere.
Negasi Teferi Alemayoh er leder av Ethiopian Community in the Sudan, som driver
krisesenteret. De jobber i 14 forskjellige
distrikter i Sudan og har hjulpet kvinner i
over 40 år.
– Jentene som kommer hit, er redde og
traumatiserte. Mange klarer nesten ikke å
snakke. Flere har blitt misbrukt og er gravide når de kommer hit. Utrolig mange av
jentene er unge og lyver på alderen.
På krisesenteret får jentene og kvinnene
helsetilbud, mat tre ganger om dagen og

opplæring i enkle ferdigheter som å sy og
bake. Målet er at de skal kunne vende hjem
med en verdighet og mulighet til å forsørge
seg selv.
Han forteller om omfattende menneskehandel og at det er et stort kriminelt nettverk mellom Etiopia og Sudan. Jentene må
betale store summer som de sliter med å
betale tilbake.
– Nesten alle som bor på krisesenteret,
ønsker å vende tilbake til Etiopia, og foreningen er i tett kontakt med myndighetene
for å få dette til. De har også omfattende
opplæring i rettigheter.

I tillegg til alvorlige skader i underlivet,
som Khadija har fått behandling for av
krisesenteret, har hun også en stor svulst
i magen. De har prøvd å sende henne tilbake til Etiopia med fly, men på grunn av de
store skadene ønsker ikke flyselskapene å
ta ansvar for henne.
Nå håper hun at behandlingen i Sudan
skal gi gode resultater, slik at hun kan
reise tilbake.
– Jeg holdt på å dø, men kom meg til sykehus. Nå håper jeg å kunne reise hjem. n
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Byen som
nekter å gi seg
For andre gang er Gumuruk i Sør-Sudan nærmest jevnet
med jorden etter brutale angrep. Med hjelp fra Kirkens
Nødhjelp reiser byen seg igjen. – Vi verken kan eller vil
svikte den hardt rammede befolkningen, sier landsjef
Kari Øyen.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Kari Øyen
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I 2011 kunne Sør-Sudan feire uavhengighet
fra Sudan og slutten på en lang og brutal
konflikt. Bare to år senere brøt det ut en
ny, voldelig konflikt som følge av politisk
uenighet mellom landets president og
visepresident. Det siste tiåret er hundretusener av mennesker drept, og millioner
har blitt drevet på flukt.
– Økonomien har for lengst kollapset. Folk
mangler mat, vann, helsetjenester, medisiner, tak over hodet og trygghet for seg og
sine. De mangler i grunnen alt. På toppen
av dette kommer ødeleggende flom og
pandemien som herjer i landet. Det er ikke
uten grunn at FN karakteriserer Sør-Sudan som den største humanitære krisen
på det afrikanske kontinent, sier Kari Øyen,
Kirkens Nødhjelps landrepresentant.
RENT OG TRYGT VANN
Byen Gumuruk ligger midt i det ugjestmilde ørkenlandskapet i delstaten Jonglei.
Kirkens Nødhjelp har jobbet her siden
2013. Befolkningen her er svært sårbar og
hardt rammet av så vel naturkatastrofer
som gamle og nye motsetninger mellom

ulike etniske grupper i området. De 60 000
innbyggerne som tidligere måtte klare seg
på forurenset myrvann der sykdommene
florerte, ble sikret rent og trygt vann etter
at Kirkens Nødhjelp etablerte både renseanlegg og brønner. Da en feltbase ble
etablert i byen i 2019, kom arbeidet også
nærliggende landsbyer til gode.
BLODIG ANGREP
Etter at byen blomstret og hadde blitt et
sentralt og yrende midtpunkt i området,
ble den plutselig angrepet av væpnet milits i juni i fjor. Mange ble drept og byen
så godt som jevnet med jorden. Men med
sterk overlevelsesevne og iherdig innsats
reiste byen seg på overraskende kort tid –
før befolkningen igjen ble rammet i mai i år.
– Personalet vårt ble brakt i sikkerhet
bare timer før angrepet kom. Etter at angriperne hadde dratt, lå 18 mennesker
døde, en kvinne og ett barn var bortført, og
et ukjent antall husdyr var tatt. Matforsyninger var brent og Kirkens Nødhjelps
vanninstallasjoner ødelagt, sier Kari Øyen.

REISER SEG – IGJEN
Få måneder etter det siste angrepet er
byen atter en gang i ferd med å reise seg
med hjelp fra Kirkens Nødhjelp.
– Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sør-Sudan
siden 1972, og i mange sammenhenger
og kriser velger vi å operere der vi trengs
mest, på tross av store utfordringer. Vi har
aldri valgt den enkle måten, men fokusert på vanskelig tilgjengelige områder og
de mest sårbare, men også motstandsdyktige samfunnene. Slik som Gumuruk,
i et område der det knapt finnes andre
hjelpeorganisasjoner, sier Kari Øyen og
forteller om en svært tapper og modig befolkning.
– Vannrensingsenheten vår er nå i gang
igjen og sørger for 60 000 liter rent og
trygt drikkevann hver eneste dag. Befolkningen er tilbake og fast bestemt på
å gjenoppbygge og gjenoppta livene sine.
Dette er deres forfedres land, og det er
her de hører hjemme. På samme måte er
Kirkens Nødhjelp forpliktet til å være der
og fortsette vårt livsnødvendige arbeid,
sier Kari Øyen. n
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Solsikkekongen
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Tenk deg at åkeren er så
tørr at du ikke klarer å så et
eneste frø – eller at det er så
vått at alle frø bare skylles
bort. Slik hadde Mohammed
Abrahim det før han lærte
om nye landbruksteknikker.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Midt i det tørre, ville og åpne landskapet, omkranset av fjell, har Mohammed
Abrahim åkrene sine. Man kan fort la seg
blende av det vakre området, men synet
kan bedra. I en årrekke har det vært store
utfordringer med å drive jordbruk her.
– Regntiden er mer intens og varer kortere. Det betyr at vi får lengre perioder med
tørke, forklarer han.

Bonde Mohammed Abrahim dyrker
solsikker, løk og kornet sorghum. Takket
være opplæring i blant annet irrigasjon
og kultivering har han doblet avlingene
sine. Nå skal han lære opp andre bønder.

BÆREKRAFTIG JORDBRUK
Vi er midt i Darfur, i området Herat Borno
utenfor Zalingei i Sudan. Her har Mohammed drevet med jordbruk i en årrekke. Det
er ikke bare klimaendringene som gjør
det vanskelig å være bonde her. Også den
økonomiske situasjonen med høy inflasjon gjør det uforutsigbart. Han vet aldri
hvor mye han kan høste, eller hvilken pris
han kan få for avlingene og solsikkene
han dyrker.
– For to år siden ble jeg med i prosjektet til
Kirkens Nødhjelp der vi får opplæring i ny
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teknologi, lærer om motstandsdyktig jordbruk og får kunnskap om nye metoder. Jeg
har blant annet lært om irrigasjon og kultivering og fått oppfølging av agronomer og
fagfolk, forklarer han.
Totalt har Mohammed 6300 kvadratmeter
med jorder. Hovedsakelig dyrker han løk
og kornslaget sorghum.
– Her ser du at det er helt vått, forteller
han og peker på små stiklinger som stikker opp av jorda. For hadde vi ikke visst
bedre, ville vi fort trodd at halve avlingen
var i ferd med å visne.
– For at frøene skal få feste, må de stå i
tørr jord i tjue dager. Så fyller vi på med
vann gjennom irrigasjonskanalene, sier
han videre.
Irrigasjonskanaler er små fordypinger
i jorda som vannet renner gjennom. På
den måten kan han styre hvilke planter
som skal få vann, og hvilke som skal luftes
og tørkes.
DOBLET AVLINGENE SINE
Som en kontrast til det tørre landskapet er
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åkrene hans grønne og frodige, og solsikkene strutter i sola.
– Etter at jeg ble med i prosjektet, har jeg
doblet avlingene mine. Det vil si at jeg har
gått fra å dyrke 1500 kilo til 3000 kilo løk
i året.
Nå skal han hjelpe andre bønder i samme
situasjon, slik at den nye kunnskapen og
erfaringen han har fått, kan komme andre
til nytte.
– Det er tøft å være bonde her. Det er dyrt
å ansette hjelp, og det er dyrt å kjøpe
brennstoff for å holde vannpumpa i gang
for å få vannet ut i åkrene. Inflasjon gjør at
prisene svinger.
Vannet kommer fra en ti meter dyp
brønn. Noen ganger er vannstanden så
lav at de må klatre ned i et tau for å grave
frem vannet.
– Heldigvis går ting bedre for meg nå. Jeg
kan høste fire ganger i året, og jeg har fått
ny kunnskap som jeg nå skal dele. Jeg
får god pris for løken min, og jeg vet nå
hvordan jeg kan gjøre ting på riktig måte,
avslutter han. n
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En dag i leiren
Visste du at mange mennesker blir boende i leirer
i flere år fordi det fortsatt
er krig og konflikt? Hassa
Hissa i Darfur i Sudan er
en slik leir. Her har Kirkens
Nødhjelp hjulpet flere tusen
mennesker i 17 år.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Hanouna henter vann til
moren sin grønnsakbutikk.
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Flammene står opp fra bakken mens kvinner i like vester passer på med feiekoster.
Det er det første som møter oss idet vi går
inn i Hassa Hissa.
– Hver uke sørger kvinnene i vannkomiteen
for å rydde og brenne søppel slik at det
ikke flyter i leiren, sier Khadija Abdalaziz
Abdalla, som jobber med vann, sanitær og
hygiene ved vårt kontor i Zalingei i Darfur
i Sudan.
PLANTER TRÆR
Hassa Hissa er en leir for 55 000 internt
fordrevne. Her var Kirkens Nødhjelp en
av de første organisasjonene til å rekke ut
en hånd da konflikten herjet i 2004. Siden
den gang har vi bygd opp skoler og helsehus, sørget for rent vann, gitt hygieneopplæring og jobbet med kjønnsbasert vold.
På veien til en av vannstasjonene i leiren
møter vi fire år gamle Hanona Mohmod
Adam. Hun løper over plassen med en
bøtte med vann i hånden.

OVER: Khadija Abdalaziz Abdalla ved vannposten. Hun arbeider med vann, sanitær og
hygiene ved Kirkens Nødhjelp sitt kontor i Zalingei UNDER: Vann er svært viktig i det
tørre Darfur.
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– Jeg har hentet vann til mamma som hun
skal bruke i butikken, forteller hun. Moren
driver en grønnsaksbutikk midt på torvet.
Rundt vannstasjonen er det store, frodige
trær. De ble plantet da leiren var ny, men
vi har også plantet flere trær i senere tid.
Nå er vi i gang med å plante enda 400 til
– både for å forebygge klimaendringer og
for å gi skygge mot den stekende sola, forteller Khadija.
– Det er viktig for miljøet å plante trær. De
fanger karbon, tilfører fuktighet til bakken
og sørger for skyggefulle områder, sier hun.

1

På torvet er det full aktivitet. Her er det alt
fra slakting av lam til salg av grønnsaker
og andre varer. Den gode duften som slår
mot oss, kommer fra små keramikkrukker
hvor man brenner parfymerte trepinner.
ALVORLIG UNDERERNÆRING
På ernæringssenteret møter vi flere
mødre som trenger tilskudd til barna sine.
En av dem er Hawa Abakar Abdullah med
sønnen Mahahil Jebril.

2

Underernæring er et stort problem i Sudan, og mange sliter med å skaffe nok mat.
Klimaendringene går hardt utover matproduksjonen i Darfur. Derfor tilbyr vi både
morsmelkerstatning og andre tilskudd. I
leiren er det nå 200 barn som er alvorlig
underernærte. De får tett oppfølging.
På senteret har vi fire mødregrupper, og
totalt fikk 500 mødre hjelp her i fjor. Et
steinkast unna ligger helseklinikken hvor
folk i og utenfor leiren kan få helsehjelp av
leger og sykepleiere.
I dag er det blant andre lille Ahlam som
trenger hjelp.
– Hun har tråkket på metall og fått et dypt
sår i foten sin, forteller mamma Khaltoum
Ibrahim.
Sykepleier Boshura Sabir Nahar sørger for
at Ahlam får behandlingen hun trenger for
at såret ikke skal bli infisert.
På venterommet sitter Nura Damood Omer
med datteren Jawahir på fire år.
– Vi skal på kontroll etter at hun har vært
syk, forteller hun. n
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1. Kvinnegruppen rydder
leiren

3

2. Sykepleier Boshura Sabir
vasker hendene før han skal
behandle Jawahir som har
kommet til kontroll.
3. Yrende liv ved den viktige
vannposten.
4. På venterommet sitter Nura
Damood Omer med datteren
Jawahir på fire år.

4
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Fra tørt til frodig
i Edens hage
Se for deg at alt er knusktørt. Sanden virvler i vinden i det
åpne landskapet, og heten slår mot deg. Så ser du plutselig mangotrær, appelsiner og en blomstereng. Alt skapt av
vann som er til overs.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Som en oase i ørkenen ligger vannkilden
til leiren Hassa Hissa i enden av en nesten
fire kilometer lang vei gjennom kratt, sand
og støv. Et lite, grønt og frodig eventyrland
som er kunstig skapt fordi det ligger en
vannkilde under bakken.
– Er det ikke fint her, smiler Mukhtar Idriss
Abdulrasoul, ansvarlig for vann, sanitær
og hygiene ved Kirkens Nødhjelps kontor
i Zalingei i Darfur i Sudan.
OVERSVØMT AV FLOM
Han står på et steingjerde blant blomster,
frukter og grønnsaker. Det spirer så langt vi
kan se. Alt takket være vann som drypper.

Mukhtar Idriss Abdulrasoul er
ansvarlig for vannarbeidet vårt
i Zalingei. Han viser hvordan
man kan beskytte seg mot
flom og bruke overskuddsvann
til å få planter til å gro. Her
høstes det alt fra løk til tomater
hele året fordi vannkilden
ikke bare gir rent vann til de
interne flyktningene, men fordi
spillvannet også brukes effektivt.

Kirkens Nødhjelp har hatt ansvar for vannkilden siden 2009. Den sørger for vann til
56 000 internt fordrevne gjennom ni vanntanker inne i leiren.
– Vannkvaliteten her er veldig god fordi
kilden ligger så nærme fjellene. Før var
det mange trær rundt her som beskyttet
mot flom, men de har blitt kappet ned i
forbindelse med konfliktene for 17 år siden.
Steingjerdet som Mukhtar står på, er bygd
som beskyttelse for å hindre at vannkilden
blir oversvømt og forurenset av flom.
– Før var det tett skog som beskyttet

vannkilden. Vi kunne ikke se fjellene bak
her, peker han og forklarer. Nå er det bare
sand og noen få trær igjen.
VANN NOK TIL Å DYRKE
Vi trenger ikke å gå langt fra oasen for
å se hvordan det var før. Like ved vannkilden ligger det en elv som er tørr store
deler av året. Klimautfordringene i Darfur
er enorme. Kortere, mer intens regntid og
lengre tørkeperioder gjør det vanskelig å
få noe til å gro.
En av de tingene vi gjorde da vi overtok for
tolv år siden, var å gjøre noe med spillvannet. I stedet for å la det dryppe rett ned i
bakken bygde vi irrigasjonssystemer. Nå
går det rør fra vannkilden ut i åkrene, slik
at man kan så og høste gjennom hele året,
uavhengig av klima.
– Her ser du hvordan røret går bort til tomatene. Der borte har vi løk, krydder og
korn, forklarer han.
I tillegg til rør er det også fordypninger i
jorda som vannet ledes inn i. På den måten
kan man også styre vanntilførselen.
– Her får vi både beskyttelse fra steingjerdet rundt og vann nok til å dyrke, smiler
han. n
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Et glemt land i krise

De siste årene har situasjonen i Haiti blitt mer enn forverret. Den siste tiden har tusenvis av mennesker blitt tvunget til å flykte fra sine hjem på grunn
av konflikter mellom væpnede gjenger i Haiti. Bildet viser internt fordrevne ved Carrefour Sports Center i hovedstaden Port-au-Prince i juni i år.

Elleve år etter en av tidenes
dødeligste jordskjelvkatastrofer har Haiti fremdeles
ikke klart å reise seg. Nå
er landet preget av økende
sult, politisk kaos, væpnede
gjenger som kidnapper folk i
byene, og økende smittetall
for covid-19.  
TEKST: Markus Plementas
FOTO: EPA/JEAN MARC HERVE ABELARD
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Haiti er et land vi til vanlig hører svært lite
om i norske og internasjonale medier. Det
de fleste nordmenn forbinder med landet,
er det store jordskjelvet i 2010. Det var en
kaotisk situasjon og massive ødeleggelser
som møtte nødhjelpsteamet fra Kirkens
Nødhjelp da de lyktes i å komme inn i Haitis hovedstad Port-au-Prince noen dager
etter jordskjelvet 12. januar 2010.
Onsdag 7. juli fikk landet igjen en enorm
medieinteresse etter at lokale medier og
nyhetsbyråer kunne melde at presidenten
i Haiti Jovenel Moïse ble drept i et angrep
mot boligen hans.
Moïse var en entreprenør uten særlig
politisk bakgrunn, men som ble valgt til

president i 2017. Han har blitt anklaget,
blant annet fra mange journalister, for å
ha vært dypt involvert i korrupsjon. Det er
noe av bakgrunnen for protestene som har
vært i landet. Demonstranter har helt siden
7. februar krevd Moïses avgang da det var
da hans formelle periode var ferdig.
– Helt siden Jovenel Moïse ble satt inn som
president i februar 2017, har det vært urolig i landet. Det har lenge vært sterke protester fra opposisjonen om at han skulle
gå av som president, sier Johan Hindahl,
seniorrådgiver og Haiti-ekspert i Kirkens
Nødhjelp.
FORVERRET SITUASJON
Da jordskjelvet rammet i 2010, satte Kirkens Nødhjelp raskt i gang en større nød-

hjelpsoperasjon sammen med våre lokale
partnere i Haiti. I Norge samlet vi inn nesten
30 millioner kroner til arbeidet, og i tillegg
fikk vi betydelig støtte fra det norske Utenriksdepartementet. I løpet av de første 18
månedene etter jordskjelvet fikk mer enn
140 000 mennesker tilgang til vann, sanitærtjenester og hygieneopplæring gjennom vårt arbeid. 40 000 mennesker fikk
psykososial hjelp og oppfølging.   

sker, også vanlige haitianere uten mye
penger, sier Hindahl.

Flere norske organisasjoner gjorde et godt
arbeid i Haiti i tiden etter jordskjelvet. Det
internasjonale samfunnet bidro med store
midler etter katastrofen, men de siste
årene har flere regjeringer i vestlige land
kuttet ned på støtten til Haiti. Mange internasjonale bistandsorganisasjoner har forlatt landet siden de ikke lenger har penger
til å fortsette arbeidet.

Haiti har helt siden Baby Docs diktatur
falt i 1986 vært preget av sterk politisk
splittelse,
der de dominerende politikerne har lagt stor vekt på makt og privilegier, og i altfor liten grad har rettet
oppmerksomheten mot
hvordan Haitis
store fattige flertall kan få et bedre og mer
stabilt liv.

Kirkens Nødhjelp har fortsatt arbeidet i
Haiti. De siste årene har situasjonen i landet blitt forverret. I 2009 var Haiti nummer
149 av 182 land på Human Development
Index. Elleve år etterpå, i 2020, var landet
falt ned til 170. plass av 189 land.
– Vi har valgt å bli fordi behovene fortsatt
er store, og vår innsats trengs. Haiti er det
fattigste landet på den vestlige halvkule, og
det er i tillegg svært utsatt for orkaner og
tropiske stormer på grunn av sin beliggenhet, forteller Hindahl.
– Selv om vi sammen med mange andre
aktører klarte å redde liv etter jordskjelvet
og har bidratt til at folk ikke har blitt syke
på grunn av forurenset drikkevann, må vi
erkjenne at det internasjonale samfunn
ikke har klart å bidra til en positiv utvikling
for Haiti som stat, sier han.
Spesielt har det vært mye opptøyer, demonstrasjoner og konflikter etter valget av den
sittende presidenten. Både 2018, 2019 og
2020 var kritiske år for Haiti, og dette har
skapt store utfordringer også i 2021.
– Landet har ikke lenger en fungerende
nasjonalforsamling. Dens
funksjonstid
har utløpt, og nye valg har blitt utsatt. Jevnlig er det voldelige demonstrasjoner i
hovedstaden Port-au-Prince og noen av
de andre større byene. Væpnede gjenger
står bak kidnapping av mange menne-

DET INTERNASJONALE SAMFUNN BÆRER
ET ANSVAR
I noen områder av hovedstaden har hyppige sammenstøt mellom væpnede gjenger
ført til at folk har måttet flykte fra sine
hjem. Dette
gjelder anslagsvis 10 000
mennesker i Port-au-Prince, ifølge FN.  

Samtidig har USA gjennom hele det
tjuende århundret vært en dominerende faktor i haitiansk politikk, og USA og
det internasjonale samfunn bærer også et
ansvar for at Haiti ikke har fått lov til
finne egne politiske og økonomiske
løsninger eller klart å etablere en effektiv stat.
– Selv om internasjonale aktører har vært
til stede i landet i en årrekke, blant annet
gjennom FNs fredsbevarende misjon, har
de ikke klart å forberede Haiti til å stå på
egne bein. Initiativer faller i grus på grunn
av manglende midler, forteller Marianne
Tøraasen.
Hun er doktorgradsstipendiat ved Chr.
Michelsens Institutt (CMI) i Bergen og
skriver en ph.d. om kjønnsproblematikk
i Haitis rettsvesen. Hun har også vært på
feltarbeid i Haiti.
– Etter jordskjelvet fikk Haiti mye oppmerksomhet, for det var snakk om en
dramatisk og konkret hendelse med stor
nyhetsverdi. Dagens situasjon er et resultat av utrolig mange faktorer som ikke er
like lett å skrive om i mediene, som skyldes feilslått politisk lederskap, feil prioriteringer av internasjonale aktører, mangel
på økonomisk vekst, en omfordeling der
en økonomisk elite sitter igjen med det
meste, forvitring av politiske og offentlige
institusjoner, manglende tillit blant folk,

mye våpen i omløp og korrupsjon. Det er
ikke bare én ting å sette fingeren på som
«selger» i mediene, men likevel er summen av disse faktorene veldig ødeleggende, sier hun.
ENORMT BEHOV FOR NØDHJELP
FNs avdeling for humanitære spørsmål,
OCHA, kom i mars i år med tall som
viser at over 40 prosent av befolkningen – rundt 4,4 millioner mennesker – vil
trenge nødhjelp i løpet av 2021.
– Det er flere grunner til dette. Den haitianske valutaen har blitt svakere i forhold
til amerikanske dollar, det har vært tørke
i deler av landet, og sosial og politisk
uro og blokader på hovedveiene i landet har ført til at medisiner og helseutstyr
ikke har kommet fram til sykehus og helsestasjoner, sier Hindahl.
Men nytter det med nødhjelp i et land der
over 40 prosent av befolkningen er i nød?
– Ja, for haitianere kan ikke forvente noe
særlig hjelp fra staten, og de fleste har ikke
råd til private tjenester, sier Tøraasen.
Sammen må det internasjonale samfunnet forsøke å støtte og styrke landet,
både med katastrofeforebyggende arbeid
og med fattigdomsbekjempelse. Haiti og
dets befolkning kan ikke stå alene i sine
harde prøvelser.  
ØKENDE SMITTETALL
Haiti har lenge hatt lave registrerte
smittetall for covid-19. Noen eksperter
mener dette skyldes at mange ble smittet
våren 2020, og at de derfor har hatt en viss
immunitet fram til april og mai i år. Men i
det siste melder landets helsevesen om at
tallet på smittede, syke og døde har steget.
Heller ikke denne utfordringen slipper det
fattige landet unna.
– Det virket lenge som om Haiti skulle
slippe unna det verste av koronaen. Det
var få registrerte dødsfall, som blant annet har å gjøre med få veldig gamle og syke
mennesker i Haiti. Men nå, når vi i Norge
er på vei ut av pandemien, øker smittetallene i Haiti etter at de muterte virusene har
spredd seg, sier Tøraasen. n

Kirkens Nødhjelp har støttet Augusta
Victoria-sykehuset siden 1954.

Støtte i livets
siste fase
På Oljeberget i Øst-Jerusalem ligger spesialistsykehuset Augusta Victoria. – Vårt
mål er ikke bare å forbedre livskvaliteten for pasientene, men også å forbedre deres
overlevelse, sier palliativ lege Wasim Al-Sharabati.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland
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Spesialister fra blant annet Radiumhospitalet, Sykehuset i Vestfold og VID vitenskapelige høgskole
i Bergen har sørget for opplæring ved sykehuset.

Wasim Al-Sharabati er palliativ lege ved
Augusta Victoria.

I vakre omgivelser, høyt oppe på Oljeberget i Øst-Jerusalem, ligger Augusta Victoria-sykehuset, det palestinske motstykket
til Radiumhospitalet i Norge. Sykehuset,
som Kirkens Nødhjelp har støttet siden
1954, er det eneste spesialistsykehuset
innen kreftbehandling som tilbyr strålebehandling for 4,5 millioner palestinere fra
Gaza og Vestbredden.

frarøvet sin fysiske styrke på grunn
av inngripende og langvarige behandlinger. Fysioterapi hjelper pasienter
med å håndtere bivirkningene av slike
prosedyrer, for eksempel tretthet og tap
av entusiasme og livsvilje.

Støtten har i hovedsak vært innrettet på
å sikre den palestinske befolkningen et
godt tilbud for kreftbehandling og pleie i
den siste fasen av livet: Palliasjon er aktiv
behandling, pleie og omsorg for pasienter
med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. For en hardt prøvet palestinsk
befolkning er tilbudet kanskje viktigere
enn noen gang.
DRAMATISK FORBEDRING
Prosjektet ble startet i slutten av 2019, da
palliativ behandling ble en integrert del
av behandlingen av pasienter med kreft
og kroniske sykdommer på sykehuset.
Denne tverrfaglige medisinske omsorgstilnærmingen har flere lag. Den dekker
ikke bare fysiske behov, men også mentale, psykososiale og åndelige.

– Hvis pasienten har det komfortabelt,
får god mat og er smertefri, vil han eller
hun sannsynligvis leve lenger uansett
om cellegift eller annen behandling er effektiv. Mange av pasientene gjennomgår
aggressive behandlinger og har smerter som bare kan lindres av bestemte
mengder morfin, et stoff som tvinger
mange til langvarige sykehusinnleggelser. En undersøkelse viste at nesten alle
våre pasienter foretrakk å dø hjemme, og
teamet vårt oppnådde en dramatisk endring til det bedre da pasientene til slutt
fikk tillatelse til å motta sine kontrollerte
doser hjemme hos seg selv, sier palliativ
lege Wasim Al-Sharabati.
NORSK KOMPETANSEBYGGING
Selve sykehuset er godt utstyrt takket
være støtte fra blant annet Norge og Kirkens Nødhjelp, og ledelsen har satset systematisk på kompetanseoppbygging innen
kreftbehandling gjennom mange år. Spesialister fra blant annet Radiumhospitalet,
Sykehuset i Vestfold og VID vitenskapelige
høgskole i Bergen har sørget for opplæring.
Men lindrende behandling stopper ikke
her. I mange tilfeller blir pasientene

ØKT LIVSKVALITET I SISTE FASE
– Det er velkjent at fysioterapi hjelper til
med muskel- og skjelettskader, men her
er vårt mål å oppmuntre og støtte pasienten til å klare seg selv med små daglige
oppgaver, sier fysioterapispesialist, Jihad
Alawneh.
– Vår erfaring tilsier at det ofte bare er et
par øvelser som skal til for at pasienten
ikke faller inn i en depresjonssyklus på
grunn av mangel på fysisk trening.
Walid Namour, administrerende direktør
ved Augusta-sykehuset er ikke i tvil om
hva den norske støtten har betydd for
denne typen behandling.
– Jeg vil rette en stor takk til Norge, Kirkens Nødhjelp og de norske spesialistene
for dette prosjektet, som har lagt grunnlaget for lindrende behandling for pasienter
fra hele det palestinske territoriet. n
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På nett med
fredsbygging

Digital teknologi som internett og sosiale medier kan
være viktige og gode verktøy for fredsbygging. Nå
skal vi finne ut hvordan de
best kan brukes.
FOTO: Pressebilder

Intoleranse og hatprat spres i en rasende
fart i sosiale medier. Ekkokamre, falske
nyheter, troll og digital radikalisering er
alle eksempler på internettfenomener som
har økt i omfang det siste tiåret. Men de
samme mekanismene kan også brukes til
å spre budskap om toleranse, fred og inkludering.
Vi i Kirkens Nødhjelp har jobbet med fredsbygging og konflikthåndtering i flere tiår.
Verden har endret seg mye på den tiden
– og det har arbeidet vårt også. De siste
årene har vi og våre lokale partnere brukt
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sosiale medier i stadig større grad for å informere, kjempe mot fordommer og jobbe
for konfliktløsing. Dette gjøres for eksempel ved hjelp av videoer, annonsekampanjer og til og med dataspill. Digitale verktøy gjør det også lettere å inkludere flere
i viktige samtaler og debatter. Samtidig
spres intoleranse, polarisering og hatprat
i enormt omfang på disse plattformene, og
sosiale medier kan i verste fall skape grobunn for fordommer og konflikt.
Dette er en stor utfordring å ta tak i, og
vi kan ikke gjøre det alene. Derfor har vi i
Kirkens Nødhjelp nå lansert The Tech for
Peace Initiative. Sammen med aktører fra
privat sektor og akademia skal vi lære å
forstå og utnytte det enorme fredsbyggingspotensialet i digital teknologi. Målet
er å bekjempe de negative effektene av
hatprat og desinformasjon gjennom sosiale medier – særlig i områder med voldelige konflikter.
Vi vet at behovet eksisterer. I 18 av landene
vi jobber i som har et fredsprogram, har

landkontorene ønsket seg flere digitale
verktøy for fredsarbeid. Hatprat på nett
er en stor utfordring, og de ønsker å bygge digital kompetanse for å skape sosialt
samhold og motarbeide voldelig ekstremisme på internett.
Målet med Tech for Peace er å øke antallet
digitale fredsprosjekter og utvikle nye verktøy for digital fredsbygging – i tillegg til
å øke bevisstheten rundt og kjempe mot
desinformasjon, hatprat og polarisering i
den digitale verden.
Det er etablert en rådgivningsgruppe for
initiativet som består av representanter
fra store teknologiselskaper, norsk ITsektor, akademia, media og jussens verden.
Gruppen vil bidra med sin ekspertise i utviklingen av prosjektet og bidra til å sikre
finansiering, bruke nettverket sitt og sette
fred på agendaen i relevante fora. I tillegg
er det også satt ned en arbeidsgruppe med
representanter fra Kirkens Nødhjelp og teknologiselskapet Semcon.

RÅDGIVNINGSGRUPPA FOR TECH FOR PEACE
Fredrik Syversen
Direktør for strategiog forretningsutvikling
IKT Norge

Victoria C. Schultz
Kommersiell direktør
Sylinder AS

Espen Juul Haugan
Partner og advokat
Codex Advokat Oslo

Alex Moltzau
KI og etikk
Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA)

John Karlsrud
Forsker
Norsk utenrikspolitisk
institutt (NUPI)

Kristine Beitland
Corporate Affairs Director
Microsoft
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Advokaten svarer
Visste du at du kan tilgodese både dine
livsarvinger og din hjertesak i testamentet ditt? Advokat Elsa Gil i Codex Advokat
svarer her på spørsmål om testament.
FOTO: Linn Kristine Byre Johansen / Codex Advokat

Det virker vanskelig å skrive et testament. Hvordan går jeg fram for å skrive
et testament, og hva gjør jeg når det er
skrevet?
Det er strenge formkrav til et testament,
og formkravene må være oppfylt for at
testamentet skal være gyldig og legges til
grunn i arveoppgjøret. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en advokat som
kan sørge for at testamentet ditt er gyldig.
Kirkens Nødhjelp kan også hjelpe deg med
å sette opp testament. Dersom du vil tilgodese Kirkens Nødhjelp, vil du få gratis
advokatbistand til å sette opp et testament.
Hvor lagrer man det, og kan jeg gjøre endringer på testamentet mitt etter det er
signert?
Det er viktig å oppbevare testamentet et
sted det blir funnet når du faller fra. Vi anbefaler derfor at testamentet oppbevares
hos tingretten. Da vil tingretten legge fram
testamentet ved dødsfallet. Du må betale
et engangsgebyr på kr 959 for oppbevar-

ing hos tingretten.
Du kan når som helst endre testamentet
ditt. Du må da enten opprette et nytt testament hvor det står at det tidligere testamentet tilbakekalles eller endres, eller du
kan ødelegge/overstryke hele testamentet
(alle sidene). Hvis du har levert testamentet ditt til oppbevaring i domstolen, må du
sørge for enten å hente det ut og ødelegge/overstryke det eller sende inn det nye
testamentet til oppbevaring.
Hvis jeg vil tilgodese Kirkens Nødhjelp i
mitt testament, hvordan vet jeg at pengene går til organisasjonen?
Hvis du ønsker å sikre at testamentet blir
lagt til grunn i arveoppgjøret, anbefaler vi
at testamentet oppbevares i domstolen.
Dersom du har satt inn Kirkens Nødhjelp
som testamentsarving, vil organisasjonen
bli varslet, og den tiltenkte arven vil tilfalle
Kirkens Nødhjelps arbeid.

Har du flere spørsmål om arv, testament eller Kirkens Nødhjelps arbeid? Ønsker du å
tilgodese Kirkens Nødhjelps arbeid og er interessert i gratis advokatbistand? Vi setter
pris på å høre fra deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale!
Siv Holthe Krogh
Tlf: 480 52 166
Epost: siv.holthe.krogh@
nca.no
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Wenche Kaasa Johansen
Tlf: 932 42 434
Epost: wenche.kaasa.
johansen@nca.no

Ønsker du å tilgodese dine
hjertesaker i testamentet?
Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som
kan arve deg, eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går du frem
dersom du ønsker å gi deler av arven til veldedige formål?

Velkommen til digitale informasjonsmøter
om arv og testament:
Torsdag 30. september kl. 14 og kl. 19
Enkel pålogging fra egen stue.
Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA informerer om arvereglene og viser på en enkel og forståelig måte hvordan man kan opprette et t estament. Organisasjonene som inviterer, er tilgjengelige for individuelle samtaler i
etterkant av møtet. De har også egne jurister som kan bistå videre.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding.
Kontakt Siv Holthe Krogh i Kirkens Nødhjelp på telefon 480 52 166
eller send en e-post til shk@nca.no for mer informasjon.
Vennlig hilsen

Arven etter deg
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Andakt
Av Kari Winger Oftebro,
rådgiver for trosopplæring og internasjonal diakoni,
markedsavdelingen, Kirkens Nødhjelp

En stemme
for fellesskapet
Hva er diakoni? Det er et spørsmål jeg
som diakon ofte kommer borti. Og det er
på mange måter like lett og like vanskelig
å svare hver gang. Ordet er fremmed for
mange. Og fordi det er et ord, et begrep
og en dimensjon som rommer så mye,
har de som kjenner til det, fylt det med
sin forståelse og sitt innhold. Så om du får
ulike svar fra ulike mennesker, er ikke det
så rart.
Mitt svar på spørsmålet om hva diakoni er,
begynner ofte med at diakonien er kirkens
kroppsspråk – det er evangeliet i handling.
Dette leder oss videre til samtale om hva
slags type handling.
Vi mennesker er skapt i Guds bilde og til
å være medmennesker. Vi er avhengige
av hverandre og jorden. Og oppdraget til å
gjøre det gode er nedlagt i oss alle (Rom 2).
Det er dermed naturlig å spørre seg: Hva
er det gode for fellesskapet?
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Hvordan kan jeg bidra til at denne til tider
kaotiske verden vi lever i kan bli et fredeligere sted å leve? I en verden der nyhetsbildet stadig preges av alt som går
galt og som ikke fungerer, kan følelsen av
hjelpesløshet og mismot lett ta overhånd.
Og bekymringen for hva slags verden mine
barn vil vokse opp i, øker.
Å resignert sette seg ned uten å foreta
noe føles ikke godt. Samtidig tror jeg vi
er mange som ikke helt vet hvor vi skal
begynne når veien til handling fremstår
som uoversiktlig og komplisert.
Så hvor begynner man? Hva kan jeg gjøre
noe med her og nå?
Svaret kan man finne ved å stille nye
spørsmål: «Hvem er min neste?» (Luk 10,
29) og «hva vil du jeg skal gjøre for deg?»
(Luk 18, 41). Disse spørsmålene må vi stille
oss på ny og på ny. Og jeg må løfte blikket

og lytte til de som svarer.
Og akkurat nå tenker jeg at en god og viktig handling jeg kan gjøre, er å stemme
solidarisk ved neste valg. Et valg der de
som får min stemme også ser det store
fellesskapet. En stemme til ledere som
tar solidariske beslutninger til gode for
fellesskapet, slik at min neste også får
tilgang på vaksine, mat, rent vann, skolegang og helsetjenester.
For det jeg vet, er at jeg inderlig ønsker en fredeligere og mer rettferdig
verden for mine barn. Og som mamma,
diakon og medmenneske vil jeg fremme
det gode, slik at forandring kan skje.
«Herre, gjør meg til et redskap for din fred»
(Frans av Assisis bønn).

Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426
Kontonummer 1594 22 87248
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Rent vann redder
og forandrer liv.
Du kan redde
og forandre liv
hver måned.

BLI FAST GIVER
Send LIV til 2426
(250 kr/mnd)
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