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Du er der 
Du er der i Afghanistan, Angola, Bangladesh, 
Burundi, Kongo, Etiopia, Guatemala, Haiti, Irak, 
Libanon, Mali, Malawi, Myanmar, Nigeria, Paki-
stan, Palestina, Somalia, Sudan, Syria, Sør-Sudan, 
Tanzania og Zambia. 

Du er der og gir folk beskyttelse, helsetjenest-
er, jobbmuligheter, mat, psykososial støtte, rent 
vann, toaletter, strøm, telt, tepper, utdanning, 
yrkesopplæring og mye, mye mer. 

Du er der og kjemper for fred, frihet, likestilling, 
likeverd og retten til helse og skolegang – og mot 
kjønnsbasert vold, klimaendringer, korrupsjon og 
ulikhet. Bare for å nevne noe. 

Du er der, enten du arrangerer fasteaksjon, 
reiser til katastrofeområder for vår beredskaps-
gruppe, tar opp offer i din menighet, arrangerer 
studentaksjon, gir et månedlig beløp, signerer 
opprop, er prosjektpartner, responderer på giver-
brev, starter din egen digitale innsamlingsaksjon, 
gir på sms, er katastrofepartner, deler våre post-
er i sosiale medier, vippser oss, holder foredrag 
i fastetiden, tar oss med i ditt testamente, kjøper 
gaver i nettbutikken vår eller støtter vårt arbeid 
på andre måter. 

Du er der sammen med oss. Og ikke bare med 
Kirkens Nødhjelp, våre søsterorganisasjoner og 
lokale partnere over hele verden. Du er en del av 
en global bevegelse for rettferdighet. 

Takk for at du er der!



4 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2021 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2021 5 

INNHOLD  | 04 – 2021

8 18

26 32

Julen er full av kontraster. Julen er lys i 
vintermørket. Peisvarme inne og iskulde 
ute. Stri og sofa. Gi og få. Samvær med 
de nærmeste og savnet etter de som ikke 
lenger er der. Julekrybben med den enkle 
stallen i en stivpyntet stue. Barnet i kryb-
ben og barnet i haugen av gavepapir. 
Julens budskap om kjærlighet og fred i en 
verden med krig, fattigdom og lidelse. 

Julen er en tid for ettertanke og reflek-
sjon over året som har gått. I likhet med 
2020 ble 2021 et år preget av pandemi og 
restriksjoner. Og mens vi her hjemme har 
lagt bort meteren og nærmet oss en mer 
normal hverdag – takket være vaksiner – 
er fortsatt en altfor stor andel av verdens 
fattige uvaksinerte. I skrivende stund har 
over 90 % av Norges befolkning fått minst 
én dose. Det tilsvarende tallet i DR Kongo 
er 0,1 %. Kontrastene er med andre ord 
store her også. 

«Et barn er født i Betlehem», synger vi. 
For julen er også en feiring av barnet og 
for barna. Bursdagsbarnet selv ønsker seg 
hverken gull, røkelse, myrra – eller nett-
brett. Han ønsker seg mat til de sultne, 
omsorg for de syke og at vi tar imot de 

fremmede. Han kaller dem sine småsøs-
ken, barna som fødes inn i vår verden i dag. 
Hans lillesøster er født i Sudan, på flukt 
fra krigen i Tigray. Hans lillebror er født på 
et trygt sykehus i Norge. Begge er de like 
uskyldige og sårbare. Like uvitende om hva 
livet skal bringe dem. Med det samme po-
tensialet for godhet og ondskap. 

Mennesker er mennesker, og barn er barn, 
enten vi bor i Sudan, Norge eller Betlehem. 
Men en fødsel er ikke en trygg fødsel. Vann 
er ikke rent vann. Og et telt er ikke et hjem. 
La oss ikke glemme julens viktigste gave, 
den gaven Jesus ønsker seg fra oss: «Det 
du gjorde mot en av disse mine minste søs-
ken, har du gjort mot meg.» Vi håper du vil 
ønske deg – eller gi bort – en gave som for-
andrer verden i år. 

Med ønske om en velsignet førjulstid fra 
alle oss i Kirkens Nødhjelp. 

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER

En tid for 
ettertanke 

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og 
organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom 
og urettferdighet.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for 
utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom 
påvirker vi samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse 
ledere til å ta riktige beslutninger.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organ-
isasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten 
intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens 
Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største 
humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samarbeider med 
organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
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FORSIDEN: Lille Grace er helt ny i verden, bare én dag 
gammel. Hun ligger trygt innpakket i mamma Anita 
Lamisonis armer. FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens 
Nødhjelp
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ET BARN ER FØDT: Grace ligger trygt i mammas armer, bare 
én dag gammel. Pappa Antony er så stolt at han knapt vet hvor 
han skal gjøre av seg. Men utenfor veggene venter et hardt liv 
og en beinhard statistikk. Mer enn 90 prosent av barn som dør 
før de fyller 18 år, dør før de fyller fem.

EN GOD START: Praise Nsema fyller snart fem år og drømmer 
om å bli lærer. Hun bor i Kambuwe i Mchinji i Malawi, der 
underernæring er et stort problem. Nå har over 500 barn 
under seks år fått tilgang til næringsrik mat gjennom den 
nybygde førskolen i landsbyen. 

EN NY GEIT I BYEN: I det tørre landskapet i Treij i Darfur i 
Sudan har det vært vanskelig å få noe til å gro og ikke minst 
å sørge for nok mat til mennesker og dyr. Nå krysses den 
ekstra hardføre shemi-geita med lokale geiter. På den måten 
får befolkninger motstandsdyktige dyr som gir mer melk og 
høyere pris for kjøttet. 

ET ÅR MED KRISER: 2021 har vært preget av pandemi og 
restriksjoner. Men det har ikke vært den eneste krisen verden 
har stått i. I løpet av året har situasjonen forverret seg i flere 
av landene Kirkens Nødhjelp jobber i. Takket være din hjelp og 
støtte kan vi være til stede og hjelpe de som trenger det mest. 
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Et barn er født 
Et barn er født. Ufattelig sårbart og med et uendelig poten-
sial. Skal hun vokse opp og løse kreftgåten, starte sin egen 
bedrift eller bli verdens beste lærer? Det vet ingen. Ennå. 

I julen feirer vi barnet som fødes inn i vår verden – uskyldig 
og sårbart. Vi markerer at alle barn har samme rett til liv, 
trygghet og muligheter.  

«Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn», sier et gam-
melt afrikansk ordtak. Men i møte med globale utfordringer 
som klimaendringer, pandemier, konflikter og ulikhet kreves 
det kanskje en hel verden. En rettferdig verden. 

Gi en julegave som kan redde liv og forandre liv. Sammen 
kan vi forandre verden – for ett barn om gangen. n
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Akkurat nå ligger Grace trygt i mammas armer, bare én 
dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nærhet 
etter en god og trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre. 
Mange barn i Afrika lever aldri til de blir fem år.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

Innerst i kroken på fødeavdelingen hører vi 
små forsiktige grynt. Når vi titter inn, ser vi 
at det er Grace som er i ferd med å våkne. 
Hun ligger i mammas favn på en av sen-
gene i salen. Bare timer har gått siden hun 
ble født. 
– Jeg kjenner meg så lykkelig her jeg lig-
ger med Grace i armene mine. Hun er mitt 
første barn, og det er så mye større enn jeg 
hadde forestilt meg. Jeg håper hun får en 
trygg og god fremtid. Det er alt jeg ønsker 
meg, smiler mamma Anita Lamisoni (24). 
 
HØYE DØDSTALL
Grace er født i Malawi, på fødeavdelingen 
til helsesenteret Mbwatarika, som Kirkens 
Nødhjelp har bygd. Alt er godt og trygt for 
Grace nå, men utenfor veggene venter et 

hardt liv og en beinhard statistikk. Mer enn 
90 prosent av barn som dør før de fyller 
18 år, dør før de fyller fem.

Malawi er et av verdens fattigste land, og 
de står i mange kriser. Akutt vannmangel, 
tørke og flom gjør at tilgangen til mat er 
kritisk. Så kritisk at Grace har 50 prosent 
sjanse for at veksten hennes hemmes av 
underernæring. I tillegg har pandemien 
gitt et voldsomt oppsving i antall barne- 
ekteskap og tenåringsgraviditeter. I noen 
områder har dette doblet seg.

JORDFAR
En god start på livet begynner med en 
trygg fødsel. Derfor har Kirkens Nødhjelp 
bygd fødeavdelinger flere steder i Malawi. 

Nådeløse år 
for Grace 

Anita Lamisoni har akkurat født 
sitt første barn. Hun har fått 

navnet Grace, for hun er både 
en gave og en nåde, forteller 

den stolte moren. 

Gi årets 
viktigste julegave

Vipps til 2426
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Samtidig sørger vi for gode jordmødre. 

Da Grace ble født, var det Hilal Wasil (27) 
som var på vakt. Han tok imot Grace og 
hjalp Anita gjennom sin første fødsel. Og 
Anita kan ikke få fullrost ham. 
– Jeg følte meg både trygg og ivaretatt på 
beste måte, så nå kan jeg faktisk si at jeg 
hadde en fin fødsel, selv om den var lang 
og vond.  

Hilal, som også er ansvarlig for svan-
gerskapskontrollene, kan ikke få under-
streket nok hvor viktig det er å komme 
seg til en fødeavdeling. Han rykker også 
ut på motorsykkel til mødre som ikke når 
frem i tide. 
– Vi ser at mange går over tiden, aborterer 
eller får massive blødninger etter en fød-
sel. Derfor er det så viktig at gravide og 

nybakte mødre blir fulgt tett opp. 
  
HELE LANDSBYEN VENTER
Anita får bare en natt på sykehus før hun 
må videre. Det er mange som skal føde, og 
kamp om plassene. Totalt dekker fødestu-
en 3000 husholdninger. Mamma, bestemor 
og svigermor har akkurat kommet for å 
følge Anita og Grace hjem. 

Inn på gårdsplassen kommer den lille røde 
bilen som familien har fått låne. Og det er 
ikke bare mor og barn som skal inn i bilen. 
Pappesker med høner, blomster og mat 
skal også med. Gavedrysset har allerede 
begynt, og pappa Antony Kamanga (26) har 
nok å stri med for å få plass til alt.

Med en liten følelse av å krysse privatlivets 
grenser for oss nordboere blir vi invitert 

med for å se hvordan nyfødte barn blir mot-
tatt på landsbygda i Malawi. Med varme og 
vennlighet inviterer de oss med hjem. 

STOLT PAPPA
For å komme til landsbyen må vi kjøre cir-
ka en halv time på sandveier. Den lille fam-
ilien på tre skal bo hos moren til Anita, slik 
at de får hjelp og støtte i barseltiden. 

Antony klarer ikke å skjule gleden over å ha 
blitt pappa. Smilet går nesten rundt. 
– Jeg er så velsignet med vakre Grace – og 
ikke minst takknemlig. Nå skal jeg gjøre 
det jeg kan for å gi henne et godt liv og 
god helse, sier han mens han legger Grace 
trygt i bestemors armer i forsetet av bilen. 
Det er ikke vanskelig å høre sangen i det 
fjerne. Idet vi nærmer oss, ser vi kvinner 
i fargerike chicenge – et bomullsomslag 

Hilal Wasil er jordmor ved 
fødeavdelingen ved helse-
senteret som vi har bygd. Her 
sjekker han at alt er vel med 
Grace etter fødselen noen 
timer tidligere.

som fungerer som skjørt – som danser og 
synger velkomstsanger for Grace og mor-
en hennes.

Mens gavedrysset fortsetter, står den lille 
familien på verandaen. Klare til å starte sitt 
nye liv. 

Anita, som jobber med å lage kombucha, 
har nå tre måneders svangerskapsper-
misjon før hun skal tilbake i jobb. Men ak-
kurat nå er øynene kun festet på Amazing 
Grace. n

Her er Grace trygt hjemme i 
landsbyen sammen med mam-
ma Anita. De skal bo hos moren 
til Anita en stund fremover, slik 
at de får hjelp og støtte i den 
første barseltiden.

Etter én dag på sykehus, må Anita reise hjem, 
for det er mange om plassen. Her blir de hentet 
utenfor sykehuset og det er mormor som holder 
lille Grace.  
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5 TING ALLE
BARN
TRENGER

Hvert sekund, hvert minutt fødes nye barn inn i verden. 
Livet vil gi dem en rekke utfordringer. Men for mange vil 
den største være å overleve sin egen femårsdag. 
TEKST: Eli van der Eynden  FOTO: Håvard Bjelland  

Mer enn 90 % av barn som dør før de fyller 
18 år, dør før de fyller fem. Antallet barn 
som vokser opp og blir mer enn fem år 
gamle, forteller mye om hvor godt sam-
funnet fungerer som helhet, både sosialt, 
økonomisk og helsemessig. 

Tallene for barnedødelighet har gått dras-
tisk ned de siste tiårene. Fra 1990 til 2019 
falt den globale dødeligheten blant barn 
under fem år fra 93 per 1000 levendefødte 
til 38. Den er altså mer enn halvert i løpet 
av 30 år. 

Likevel er tallene fortsatt dramatiske. I 
2019 døde omtrent 14 000 barn under fem 
år hver dag. I tillegg har det stor betydning 
hvor du er født. Dødeligheten for barn un-
der fem år er ni ganger høyere i Afrika enn 
i Europa. 

Mange av disse dødsfallene kan – og skal 
– unngås. Derfor jobber vi med tiltak som 
gir mange flere barn muligheten til å over-
leve og utvikle seg. Sammen gir vi flere 
barn er fremtid. 

I 2019 sto nyfødte under 28 dager for nest-
en halvparten av dødsfallene blant barn 
under fem år. Et nyfødt barn er uende-
lig sårbart, og barnets trygghet starter i 
mors liv. Derfor bygger og støtter vi lokale 
fødeavdelinger, slik at gravide som bor 
langt unna sykehus, kan få oppfølging i 
svangerskapet og føde i trygge omgivelser. 

Alle barn 
trenger en 

trygg fødsel 
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Underernæring gjør allerede sårbare små 
barn enda mer utsatt ved sykdom. I våre 
helseprosjekter gir vi blant annet råd om 
amming og viktigheten av næringsrik, sunn 
og riktig mat gjennom hele oppveksten. I 
våre jordbruksprosjekter hjelper vi fattige 
bønder med å dyrke jorda mer effektivt, 
slik at de får mer mat på bordet – og ofte 
en ekstra inntektskilde i tillegg. 

Alle barn 
trenger 
nok mat

Vannbårne sykdommer er en av de viktigste 
årsakene til barnedødelighet. Hver dag dør 
700 barn av sykdommer knyttet til dårlige 
sanitærforhold, hygiene eller usikkert drik-
kevann. Gjennom arbeidet vårt sørger vi 
for tilgang til trygt vann, både hjemme, på 
skoler og andre institusjoner. I 2020 alene 
fikk 1,4 millioner mennesker tilgang til rent 
vann – takket være din støtte. 

Alle barn 
trenger 

rent vann
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Sykdommer det finnes vaksine mot – for 
eksempel meslinger, hjernehinnebeten-
nelse og diare – er en annen viktig årsak 
til barnedødelighet. Gjennom klinikker ute 
i distriktene og helsepersonell som reiser 
ut til der folk bor, bidrar vi til å redusere 
avstanden til helsetjenesten. På den måten 
kan foreldre få vaksinert sine barn uten å 
måtte gå milevis for å komme til en klinikk. 

Alle barn 
trenger 

vaksiner 

Krig og konflikter sender mennesker på 
flukt og inn i en utrygg fremtid. Gjennom 
samarbeid og samtaler hjelper vi ulike 
grupperinger i konflikt nærmere hveran-
dre. I 2020 ble 279 konflikter forebygget 
eller adressert gjennom Kirkens Nødhjelps 
fredsprogram. Vi tilbyr også psykososial 
støtte til barn, kvinner og familier som er 
hardt rammet av krig og konflikt.

Alle barn 
trenger 
trygghet 
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Praise Nsema er snart fem år, energisk, kraftfull og livlig. Hun er i ferd med å trosse en 
dyster statistikk i Afrika, og det er flere gode grunner til at hun nå kan se lyst på fremtiden. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

På full fart inn i fremtiden 

En, to, tre og hopp, fire, fem og seks og 
klapp. Det er full trøkk når over 100 barn 
har matte på malawisk vis til sang og trom-
mer. En av dem som virkelig lar seg rive 
med, er fire år gamle Praise. Hun elsker å 
være på førskolen, leke, lære og spise mat 
fra ni til elleve hver eneste dag. Kledd i fa-
vorittkjolen, som hun helst vil bruke hver 
dag, lever hun seg inn i både sang og dans.
– Når jeg blir stor, skal jeg bli lærer, ak-
kurat som de som jobber her, smiler hun.  

SULT HEMMER VEKSTEN
Praise bor i Kambuwe i Mchinji i Malawi. 
Her bygger Kirkens Nødhjelp førskole, 
grønnsakshage, toaletter og brønner. 
Prosjektet er del av et større samarbeid 
med Utviklingsfondet og NMBU, som er fi-
nansiert av norske myndigheter.  

I Malawi har sult ført til at nesten 50 
prosent av alle barn under fem år har fått 
veksten hemmet. Derfor jobber Kirkens 
Nødhjelp med å sørge for næringsrik mat, 
rent vann, god helse og utdanning. 

BUGNENDE ÅKRE
Snart åpner den nye barnehagen, men 
både vann og mat er allerede på plass. 
Hver dag går mødrene turnus for å lage 
alt fra maisgrøt til næringsrike salater 
fra egen hage. For rett bak skolen ligger 
grønnsakåkrene klare til høsting. Der 
bytter foreldrene på å jobbe. Ved hjelp av 
smarte vanningssystemer, gode frø og nye 
jordbruksmetoder spirer og gror det. 

Akkurat i dag er det maisgrøt som står på 
menyen. Og Praise er ikke vond å be når 

bollen kommer hennes vei. Grøt er nemlig 
noe av det beste hun vet. Gjennom førsko-
len har nå over 500 barn under seks år til-
gang til næringsrik mat. I forbindelse med 
førskolen har vi også boret etter vann.

EN GOD START
Under pandemien har antall barne- 
ekteskap og tenåringsgraviditeter i Malawi 
økt. Noen steder har det vært en økning på 
ti til tolv prosent, mens andre områder har 
hatt en dobling. Derfor er det viktig å sikre 
at barn får en god start på livet, et godt 
tilbud og en utdanning, slik Praise får på 
førskolen. 

Med en trygg oppvekst, rent vann, 
næringsrik mat og utdanning kan Praise 
løpe i full fart inn i de neste årene. n 

Praise er en jente full av liv, og hun lar 
seg fort rive med i dansen. Dans blir 
brukt som en viktig del av undervisnin-
gen, og akkurat her er det matematikk.
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7-barnsfar
Sudan

Nye liv bak 
trygge vegger

– Se, mamma! Her kan jeg legge dukken 
min til å sove, smiler lille Reem på fem år 
og viser frem den lille senga hun har la-
get i hjørnet av matten. Her kan hun leke 
uten at den brennhete sola tar tak, eller at 
sanden virvler rundt henne.   

FAREFULL FLUKT 
Vi er i leiren Otash, like utenfor Nyala, Su-
dans nest største by. Selv om det er 17 år 
siden krigen herjet i Darfur, er det fortsatt 
daglige konflikter, krigshandlinger og an-
grep. Her bor det 56 000 mennesker – og 
tallet fortsetter å stige. 

Reem og familien har akkurat kommet hit. 
De har flyttet inn i to stråhus, fått matter 
og kokeutstyr. Nå setter de opp gjerder 
og planter trær, slik at de får enda bedre 
skjerming mot vær og vind.  

De bor på et område som foreløpig ikke er 
utbygd, men klart til å ta imot nye internt 
fordrevne.   

Ikke langt unna bor Abulakim Abakar Ishag 
sammen med kona og sju barn. Sønnen 
Mohamed er i full sving med å lage mat. 
Familien bor på et lite tun omringet av et 
gjerde. Her har trærne de plantet rukket å 
få høyde, slik at barna kan leke i skyggen, 
og det har blitt et mer etablert nabolag.  
– Vi har bodd her i fem år, forteller han.  

Familien kommer opprinnelig fra Jebel 
Mara, som ble utsatt for angrep i 2016. 
Han forteller at det ble umulig for dem å 
bli værende.  
– Vi kunne ikke bo der. Under angrepene 
ble kvinner voldtatt og menn drept. Til 
slutt så vi ingen annen utvei enn å forlate 
landsbyen vår. Det ble en farefull flukt.  

Lille Reem på fem år leker 
med mamma utenfor det 

nye huset de har fått av 
Kirkens Nødhjelp i leiren 

Otash i Sudan.  

På to år har Kirkens Nødhjelp delt ut 1200 hus til 
mennesker på flukt i leiren Otash i Darfur i Sudan. Her får 
de tak over hodet og utstyr til å stable seg på beina igjen.      
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  
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7-barnsfar
Sudan

PLUKKET KORN OG BLANDET MED VANN 
De flyktet til fots sammen med mange an-
dre fra landsbyen. 
– De skjøt rundt oss. Jeg husker jeg had-
de minstemann på ryggen, mens de eldre 
søsknene måtte hjelpe å bære.   

Totalt var det sju familier som forlot gård 
og grunn.  
– Vi måtte rett og slett dra for å redde livet. 
Vi gikk i en uke for å komme hit. Vi gikk om 
natten og gjemte oss bak trær og busker 
om dagen. 

De hadde heller ikke nok mat og drikke.  
– Vi plukket noen korn på veien som 
vi blandet med vann vi fant underveis, 
minnes han stille.  

I landsbyen levde de av jordbruk. Nå 
tar han strøjobber i leiren for å spe på 
inntekten sin.  
– Vi er trygge, men det er et hardt liv. Det 
er vanskelig å tjene nok penger til mat og 
skole, avslutter han. n 

Abulakim Abakar Ishag måtte flykte med kone 
og barn til Otash utenfor Nyala. Her er han 
sammen med barna Mohamed, Najamkden, 
Nasardin, Murtada, Najah, Amalak og 
Gismeldin.  

Gi årets 
viktigste julegave

Vipps til 2426
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Muren som 
forsoner naboer 
De turte knapt å nærme seg elva. Det kunne bety voldelige 
og brutale angrep. Mindre vann og kortere regntid hadde 
gjort venner til fiender. En mur ble løsningen.           
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

Hassan Ismael (til venstre) 
og Ibrahim Bakor står ved 
sanddammen de har gått 
sammen om for å forhindre 
konflikter.  

Akkurat nå er elva helt tørr. Her var det 
vann store deler av året før. Men fordi 
regnet kommer sjeldnere og sterkere, 
begynte konfliktnivået å øke. Klimaendrin-
gene har gjort det allerede tørre området i 
Treij i Darfur i Sudan enda tørrere. Det fikk 
fredelige naboer til å begynne å krangle.  

IKKE LENGER NOK TIL ALLE 
Like utenfor den lille landsbyen Treij, et par 
timer fra Zalingei, ligger denne elva. Den 
har i en årrekke gitt vann til dyra, til grønn-
sakene og til vask av mennesker, klær og 
hus. Fordi den fyller seg opp i regntiden, 
har den hatt nok vann til å tilfredsstille alle 
behov. Men de siste tiårene har noe skjedd. 
Regntiden er ikke lenger forutsigbar. Man 
kan ikke lenger vite om det kommer mye 
eller lite vann, eller om det blir flom eller 
normal nedbør. Det betyr at elva ikke leng-
er alltid har nok vann til alle.  
– For å komme til området hvor det er 
litt vann i elva, må man krysse naboens 
grønnsaksåkere, forteller Hassan Ismael, 
som er leder i landsbyen. 

Før kunne dyra drikke vann fra elva fra 
egen eiendom, men fordi det ikke alltid er 
vann der lenger, må man forflytte seg opp 
og ned elveleiet. Det betyr at dyr og men-
nesker må krysse naboenes eiendom, ofte 
gjennom åkere for å komme seg til vann.   
– Elva ble en kilde til bråk og konflikter, 
spesielt mellom bønder som drev med 
jordbruk, og bønder som drev med kveg, 
forklarer Ibrahim Bakor, som er sjeik i 
området.  

Historisk deler mange naboer også 
fellesområder hvor det er årelange avtal-
er om fordeling av jorda. Men når det blir 
konflikter rundt vann, blir det uroligheter.  

Derfor har det vært viktig å jobbe både 
med fred og forsoning, men også å finne 
tiltak mot klimaendringer.  
– Med hjelp fra Kirkens Nødhjelp har vi 
startet en komite som har prøvd å løse 
dette, forklarer Ismael.  

I fellesskap har de nå bygget en sanddam. 
Rett og slett en mur midt i elva.  

Denne muren samler opp sanden så van-
net ikke graver store flerrer i landskapet, 
men stoppes av sanddammen. I tillegg 
sørger muren for en jevn strøm av vann 
gjennom hele året. Det pipler over og gir 
mer forutsigbar tilgang til vann.  

Sanddammen er plassert slik at dyr og 
mennesker har tilgang uten å gå gjennom 
grønnsaksåkerne.  
– Det betyr også at vi kan ha vann opptil 
et halvt år lenger her. Det at vannet var-
er lenger, gjør at vannstanden ikke blir så 
høy, slik at landskapet beholder fuktighet 
over lengre tid, sier Ismael.
– Nå har trær og planter begynt å gro langs 
elva også, så her har det også blitt frodig-
ere når det er tørke, legger han til. n 
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Ishag Hagar prøver å holde geita stille, men 
det er nesten umulig. Den sparker, står på 
to bein og prøver å slite seg løs fra tauet. 
Men Ishag gir seg ikke så lett. Han er vant 
til å passe på landsbyens nye avlsbukk.  

BEDRE KJØTTPRISER 
Vi er i Treij i Darfur i Sudan. For å komme 
hit må vi kjøre i flere timer fra byen Zalin-
gei. Vi må gjennom ørkenen, krysse tørre 
elver og passere spisse fjell som ruver i 
bakgrunnen.  

Her har det vært vanskelig å få noe til å 
gro og ikke minst å sørge for nok mat til 
mennesker og dyr. Tynne geiter med lite 
melk har vært et problem lenge. Derfor 
er Treij en av 60 landsbyer som nå har fått 
avlsbukker. Siden 2019 har vi delt ut 120 
slike geiter. 

Treji har fått to bukker, som er av rasen 
Shemi-geit. Disse to bukkene har bedekket 
de lokale geitene i byen. Krysningen gjør 
ikke bare de nye geitene mer hardføre, det 
gir også geiter som gir mer melk, høyere 
priser for kjøttet og mer motstandsdyktige 
geiter i det sandete landskapet. 

STELLER GODT MED GEITENE 
En av dem som har fått krysset geitene 
sine, er Marjam Issad. Når vi besøk-
er henne, er hun i full sving med melke 
Foang og Baja. Det betyr gul og hvit på 
lokalspråket hennes.  
– Vi har så mye å takke geitene våre for. 
Først og fremst har de gitt oss ekstra melk 
på bordet, men vi kan også selge melk til 
en mye høyere pris. Det har gitt oss en 
mulighet til å tjene mer penger, forteller 
hun.   

De to geitebukkene kom ikke alene. I tillegg 
har lokalsamfunnet fått grundig opp- 
læring i dyrehold og får jevnlig besøk av 
veterinær. 

Sheim-geitene går på rundgang mellom 
tolv husstander, og bare i Treij har de fått 
115 nye geiter etter at geitebukkene har 
vært på besøk.  
– Nå får vi dobbelt så mye for geitene våre, 
så dette har vært veldig vellykket, smiler 
Hassan. n 

Dobler inntektene
med større og
sterkere geiter 

Du kan se det på øynene og ørene at dette ikke er en 
vanlig geit. Den er ekstra hardfør og krysses med lokale 
geiter. Det har gitt ekstra melk, bedre kjøtt og inntekt til 
familier i 60 landsbyer i Darfur i Sudan.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Ishag Hagar er bonde og passer 
geitene i landsbyen. Geitene er strie, 
men gir full uttelling.
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Overleverte tre førskoler på én dag

Landdirektør Håvard Hovdhaugen var ikke vanskelig å 
be da barna ville ha ham med på dansen. Og det ble mye 
dans, for på én dag overleverte han tre førskoler i Karon-
ga i Malawi på vegne av Kirkens Nødhjelp.      
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Det var en gledens dag da Kirkens Nødhjelp 
kunne overlevere tre splitter nye førskoler 
til lokalsamfunnene i Karonga i Malawi. Men 
det ligger også et snev av alvor under. For 
Malawi har store utfordringer for barn un-
der fem år. Nesten 50 prosent har fått hem-
met veksten sin som følge av sult, mens 
kun 40 prosent har tilgang til førskole. 
– De første årene i et barns liv gir en helt 
unik mulighet til å gjøre noe med ulikhet og 
forebygge fattigdom. Å bekjempe ulikhet 
er et viktig tematisk område for Kirkens 
Nødhjelp i Malawi, sier Håvard Hovdhau-
gen, vår landdirektør i Malawi. 

GJENNOMFØRER SKOLEN
Han forteller videre at ved å opprette før-
skoler gir vi et tilbud til barn under seks år 
som har stor positiv påvirkning på barnas 
oppvekst. De får utviklet bedre ordforråd, 
lærer seg å omgås barn på sin egen alder 
og får en positiv relasjon til andre. 

Førskolene kan også være med på å 
avdekke og forebygge helseproblemer som 
kan gi læringsutfordringer senere i livet. 
– De første årene av et barns liv er også 

viktige med tanke på videre utdanning. 
Vi ser at barn som har gått på førskole, 
klarer seg bedre på skolen og har større 
sjanse for å gjennomføre og få seg en vi-
dere utdanning, sier han videre. 

STØRRE JOBBMULIGHETER
Ved å få flere gjennom utdanningslø-
pet bidrar vi også til å styrke lokalsam-
funnene. Unge voksne med god utdanning 
har større muligheter for jobb – både 
lokalt og globalt. 
– Mange studier viser at barn med tilgang 
til førskoler med høy kvalitet er bedre 
rustet for skolen. Færre trenger spesial- 
undervisning eller må gå et år om igjen, 
forteller Hovdhaugen. 

Næringsrik mat er utrolig viktig for et 
barns vekst og utvikling. Mange malawiske 
barn lider av underernæring, har lav blod-
prosent og mangler sink som følge av sult. 
– På førskolene sikrer vi at barna får i seg 
næringsrik mat hver eneste dag, slik at vi 
forebygger sult og underernæring, avslut-
ter han.  n 

Studier viser at barn som har gått på førskole har større sann-
synlighet for å ta videre utdanning. Kirkens Nødhjelp har akkurat 
åpnet tre førskoler i Karonga, nord i Malawi. Landdirektør Håvard 
Hovdhaugen åpnet den ene førskolen med en dans med barna.



30 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2021 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2021 31 
www.gaversomforandrerverden.no

I Kirkens Nødhjelps nettbutikk finner du gaver som betyr 
litt mer – og som forandrer livet til et annet menneske. 
Samtidig kan du glede en du er glad i med et nydelig 
symbolkort eller en hard pakke.

GEIT
En geit gir både mat og 
muligheter til en familie som 
trenger det. I år har Maud 
Angelica Behn laget en flott 
kunstnergeit som pryder sym-
bolkortet. Nå bruker hun sin 
sterke kunstneriske stemme til 
å hjelpe mennesker i nød.

 Kr 250

EN GOD START
Med denne gaven gir du mor og 
barn rent vann, helsehjelp og 
oppfølging, slik at barnet kan 
leve godt og lenge.

 Kr 300

RENT VANN
Gled en du er glad i med vårt 
nydelige vannkort, samtidig som 
du gir et medmenneske varig 
tilgang til rent vann. Å kunne 
hente vann fra en trygg, lokal 
vannkilde gjør at både avlin-
gene og menneskene som kan 
bruke tid på skolegang, jobb, 
lek og familieliv blomstrer. Rent 
vann forandrer alt.

 Kr 250

FRED
Som en del av vårt fredsarbeid 
gir vi blant annet kvinner lese- 
og skriveopplæring, slik at de 
kan lære om sine rettigheter. 
Slik bygger man sterke og gode 
samfunn hvor alle borgere har 
en stemme.

 Kr 350

www.gaversomforandrerverden.no

Gi en julegave som 
forandrer verden

BÆREKRAFT
Alle våre gaver er bærekraftige. Symbolgavene er vakre kort produsert på 
resirkulert papir. De harde pakkene er også produsert med tanke på miljøet. 
Vi bruker gjenvinnbare materialer der vi kan, og mange av smykkene bruker 
gjenvunnet metall.

JORDKLODEN u
Jordkloden symboliserer fred, 

forsoning og klima – og kjærlighet. 
Gir du denne til en som står deg 

nær, støtter du vårt arbeid for fred 
og klima.

 Kr 1790

SOMMERFUGL u
Vårt nye armbånd Sommerfuglen 

symboliserer det livsviktige arbeidet 
med psykisk helse. Gi dette i gave 

til venner og familie og stå sammen 
for barn og voksne som trenger psy-
kisk hjelp og behandling for traumer 

fra flukt, krig og konflikt. 
 

 Kr 200

t VANNDRÅPEN
Denne lekre sølvlenken med dråpe 
er en vakker gave til en du er glad i. 
Rent vann redder liv, beskytter mot 
sykdommer og gjør at barn oftere 
overlever de fem første kritiske 
årene. Det blir gode liv av en dråpe.

 Kr 950

t MAMMAHJERTET
Vårt vakre smykke med to hjerter 
– et lite og et stort – banker for alle 
barn. Dette er gaven til en mamma 
som fortjener å få vite hvor viktig, 
flink og god hun er. Med denne 
gaven får et sårbart barn en trygg 
start med helsehjelp og rent vann 
resten av livet.

 Fra kr 1490
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FN anslår at 18 millioner afghanere nå har 
behov for hjelp. Det tilsvarer nær halve be-
folkningen. Lenge før hendelsene i august 
i år var den humanitære situasjonen i Af-
ghanistan en av de verste i verden. Koro-
napandemi og alvorlig tørke i store deler 
av landet påfører befolkningen ytterligere 
lidelser.  

Verdens matvareprogram opplyser at 
en tredel av Afghanistans befolkning – 
nærmere 14 millioner mennesker – allere-
de er utsatt for sult. Mer enn halvparten av 
alle barn under fem år trues av akutt under-
ernæring.  

STORPOLITISK MAKTSPILL 
Generalsekretær Dagfinn Høybråten er 
bekymret for situasjonen i landet og opp- 
fordrer verdenssamfunnet til å ta ansvar 
og hjelpe. 
– Afghanistan må ikke bli et nytt Syria 
der sivilbefolkningen igjen blir uskyldige 
ofre i et storpolitisk maktspill. Norge og 
verdenssamfunnet må stå opp for Afghan-
istan og hjelpe et folk i en helt prekær hu-
manitær situasjon, sier han. 

MILLIONER PÅ FLUKT 
Mot slutten av 2020 var allerede 2,9 mil-
lioner afghanere internt fordrevet. I løpet 
av sommeren steg tallet til 3,5 millioner. 
Svært mange av disse befinner seg i Ka-
bul og andre større byer. Felles for de aller 
fleste er at de har lite annet enn det de fikk 
med seg da de la på flukt. De mangler alt. 

Kirkens Nødhjelp har vært i Afghanistan 
siden 1996, og sammen med våre partnere 
på bakken forbereder vi nå innsats i flere av 
landets hardest rammede provinser. Vi skal 
sørge for rent vann, sanitære løsninger, 
hygieneartikler, tak over hodet og det aller 
mest nødvendige av husholdningsartikler.  
n 

Et år med kriser 
2021 har vært preget av 
pandemi og restriksjoner. 
Men det har ikke vært den 
eneste krisen verden og vi 
har stått i.    
TEKST: Eli van der Eynden  FOTO: Håvard Bjelland  

I løpet av året har situasjonen forverret 
seg i flere av landene Kirkens Nødhjelp 
jobber i. Fattigdomskrise. Klimakrise. 
Sultkrise. Økonomisk krise. Angrep på 
demokratiet. Brudd på menneskerettighe-
tene. Jord-skjelv, flom, tørke og ødelagte 
avlinger. En krise kan være så mangt. Men 
den treffer ofte hardt og brutalt. 

Flere av landene vi jobber i, har vært ram-
met av kriser det siste året. Noen av dem 

kan du lese om på de neste sidene. 

Takket være din hjelp og støtte kan vi være 
til stede og hjelpe de som står i krisene. De 
mest sårbare blant oss. Og selv om beho-
vene kan virke uendelige og nøden bunn-
løs, vet vi at arbeidet nytter. 

Takk for at du er med og kjemper for en 
mer rettferdig verden. 

Må ikke bli et nytt Syria 
Etter flere tiår med krig og 
konflikt, ekstrem fattigdom 
og enorme lidelser er 3,5 
millioner afghanere på flukt 
i sitt eget land. Og antallet 
øker for hver dag.  
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: NTB/AP/Rahmat Gul 

Visuelt: Lite verdenskart med geotag på Afghanistan + bilde (for eksempel det som 
blir brukt i innsamlingskampanjen) 

Internt fordrevne afghanske 
kvinner får helsehjelp i en 
park i Kabul i august.

Sudan har opplevd stor flyktningstrøm 
det siste året, spesielt fra Etiopia i 
forbindelse med konflikten i Tigray. 
Men det er også mange på flukt i 
eget land. Her ser vi kvinner som får 
opplæring i ernæring i flyktningleiren 
Bilel i Darfur, som opplever mange 
konflikter og angrep.
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20 år gamle Davison 
Jean så seks venner dø, 
dyrene bli slukt av jord- 
masser og huset total-
skadd da jordskjelvet 
rammet Haiti i august. 
Nå sliter han med traumene.      
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Kirkens Nødhjelp  

650 000 mennesker har akutt behov for 
nødhjelp, 800 000 er berørt, over 2200 
er døde og 130 000 hus er ødelagt eller 
jevnet med jorden etter det dødelige 
jordskjelvet 14. august i år. Davison Jean 
ble både skadet, traumatisert og mistet alt 
i jordskjelvet.   
– Jeg var i åkeren da bakken under meg 
begynte å riste. Sammen med seks andre 
prøvde jeg å komme meg i sikkerhet, men 
de andre ble tatt av jordskred. De ble full-
stendig dekket av jord, forteller han. 

SLITER MED TRAUMER  
Jean bor i Rhé i kommunen Camp-Per-
rin, som ble hardt rammet av jord- 
skjelvet. Kirkens Nødhjelp har job-
bet med vann, sanitær og hygiene i om-
rådet i tre år. På grunn av skjelvet har 
det vært vanskelig å komme frem med 
nødhjelp til befolkningen.   

Han mistet ikke bare vennene, men også 
alle husdyrene sine. Også de ble tatt av jord- 
ras. I tillegg fikk huset hans store skader.   
– Jeg takker Gud for at jeg lever. Jeg kan 
ikke tro det som har skjedd, sier han videre.   

20-åringen fikk skader i beina da han 
prøvde å komme seg i sikkerhet, men det 

er ikke det verste, forklarer han.   
– Jeg sliter med de vonde minnene fra 
jordskjelvet og har store traumer et-
ter det jeg har sett. Jeg er bitter og lei 
meg for alt jeg mistet.  

Nå håper han at han får hjelp og støtte til 
å kjøpe seg nye dyr og reparere jordene 
sine, slik at han får bygget opp både livet 
og huset sitt. 

REPARERER SKADER  
Kirkens Nødhjelp arbeider med å hjelpe 
den jordskjelvrammede befolkningen.   
– Sammen med våre partnere i Haiti har 
vi satt opp vannrenseanlegg for å skaffe 
folk rent drikkevann og kartlegge og re-
parere skader på vannforsyningen i fylk-
ene Sud og Grand Anse. Disse to fylkene 
er hardt rammet av jordskjelvet, sier Jo-
han Hindahl, landrådgiver for Haiti.   

Han har tett kontakt med våre ansatte i 
Haiti og følger utviklingen og hjelpearbei-
det fortløpende.  
– Det er utfordrende å nå fram til de 
rammede områdene, både på grunn av 
ødelagte veier og broer og aktiviteten til 
væpnede gjenger.   n 

Siden november i fjor har 
krigen herjet i Tigray og 
sendt nærmere 70 000 
flyktninger til Sudan. I 
leiren Tuneybah bygger 
Kirkens Nødhjelp toaletter 
og dusjer, men i sommer 
ble alt ødelagt av uvær.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Kirkens Nødhjelp  

– Det var en varslet katastrofe, sier vår 
landdirektør i Sudan, Berte Marie Ulvese-
ter.

SITTER OG GRÅTER
Toaletter, dusjer og telt falt sammen.  
20 000 mennesker sto uten mulighet til å 
gå på do samtidig som over halvparten av 
teltene var totalskadd.
– Jeg kunne merke et eget smertetrykk da 
jeg kom inn i leiren. Folk satt bare og gråt. 
Det var helt hjerteskjærende og forferde-
lige skildringer fra leiren, sier Ulveseter.

Hele leiren var blitt et eneste stort gjørme-
hull. Alle leirene for flyktningene fra Etio-
pia er bygd på leire, og de har nå glidd ut.

ENORME BEHOV
Kirkens Nødhjelp har stått på for å reha-

bilitere leiren sammen med FN og andre 
hjelpeorganisasjoner. Vi har bygget opp  
igjen 400 latriner og dusjer, og er i ferd 
med å ferdigstille de siste 100 som ble 
ødelagt under stormen.

Vi jobber videre for å dekke de mest 
presserende behovene, inkludert tryg-
ge toaletter, hygieneartikler, tepper og 
psykososial støtte. Leiren ligger 2–3 tim-
ers kjøring fra nærmeste by. Reisetiden 
dobles i regntiden, og på enkelte dager har 
det ikke vært mulig å komme frem i det 
hele tatt. 

POSITIVE AKTIVITETER
Vi har lenge drevet et senter hvor kvinner 
og barn kan samles under trygge forhold. 
Her har vi positive aktiviteter som strik-
king, tegning, dans og lek, samt språk- 

opplæring i engelsk og arabisk. I tillegg 
har vi egne veiledningsrom hvor kvinner 
kan få både psykososial støtte, praktisk 
hjelp og henvisning til andre tjenester. 

Kirkens Nødhjelp jobber nå på spreng 
for å skalere opp psykososiale tjenester. 
Flyktningene bærer med seg vanskelige 
erfaringer og følelser, og trenger hjelp til 
å bearbeide traumene sine. Vi har særlig 
fokus på ungdommer som uttrykker stor 
frustrasjon over å ikke ha nok aktiviteter. 
Gjennom sport og andre aktiviteter får de 
noe positivt å fokusere på i en ellers tøff 
tilværelse.  n 

– Jeg takker 
Gud for at 
jeg lever

Leiren, som har blitt en trygg havn for 
flyktninger fra krigsherjede Tigray i Eti-
opia, ligger på leiregrunn. Det skapte 
store problemer da regntiden startet.

Totalskadd 

Toaletter, dusjer og telt falt 
sammen da flyktningleiren 
Tuneybah i Sudan ble ram-
met av uvær.
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– Vi hadde et godt liv i landsbyen vi bodde 
i. Vi hadde grønnsaker, husdyr og en brønn 
med vann. Det var ingen problemer eller 
bekymringer, forteller Fatouma Alouboly.

En dag ble landsbyen Mondoro, utenfor 
Mopti, angrepet av terrorister.

– De skjøt etter oss, og vi måtte løpe for livet 
sammen med barna våre. Vi fikk ikke med 
oss noen av eiendelene våre, sier Alouboly.

Nå bor hun sammen med mannen og de 
seks barna sine i flyktningleiren Senou. 
Leiren er for internt fordrevne og ligger 

utenfor Malis hovedstad Bamako. De som 
bor her, kommer fra Mopti-regionen, hvor 
de har måttet flykte på grunn av konflikt, 
terror og overgrep. Det bor rundt 1200 
mennesker i leiren. De fleste er kvinner. 
Mennene har blitt drept i konfliktene i 
Nord-Mali. 

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med 
lokale partnere i Senou og bidrar blant an-
net med å gi flyktningene tilgang til rent og 
trygt vann. Kirkens Nødhjelp bidrar også 
til å gi voksenopplæring til kvinner som 
har gått glipp av skolegang på grunn av 

Drømmer om å flytte hjem
Krig, fattigdom, pandemi og tomme vaksinelagre. Det er 
hverdagen til millioner av mennesker i Mali. Kvinnene i 
flyktningleiren Senou har et håp om fred og et bedre liv.  
TEKST: Lisa Sivertsen, Arne Grieg Riisnæs og Kristine Eid  FOTO: Arne Grieg Riisnæs

krig og fattigdom. I tillegg arbeider organi- 
sasjonen for å forebygge covid-19. 

FLYKTET TIL BAMAKO
Mariama Dicko bor også i leiren med sine 
fem barn. For tre år siden ble landsbyen 
hun og familien bodde i, angrepet, og de 
måtte flykte. 
– Jihadistene drepte foreldrene mine og 
mange av innbyggerne i landsbyen vår. Vi 
måtte flykte til Bamako, forteller Dicko.

Hun og familien føler seg trygge i flykt-
ningleiren Senou.
– Her det fred, og vi har mat og vann, sier 
Dicko. 

Men selv om familien føler seg trygge i 
leiren, er Dicko bekymret. To av barna 
hennes er syke. 
– Vårt yngste barn er to år, men han voks-
er ikke som han skal. Vi vet ikke hva som 
er galt. En lege undersøkte ham og ga oss 
medisiner, men nå er det tomt, og vi har 
ikke penger til å kjøpe mer, sier Dicko. 

Både Dicko og Alouboly drømmer om å 
flytte tilbake til landsbyene de kom fra.
– Mitt håp er at det igjen skal bli fred nord 
i Mali, slik at vi kan flytte hjem, sier Dicko.

– Da skal vi bygge opp landsbyen vår igjen, 

sier Alouboly.

BEKYMRET FOR FRAMTIDEN
I slutten av september besøkte Dagfinn 
Høybråten, generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp, Mali og flyktningleiren Senou.
– Det gjør sterkt inntrykk å høre historier 
fra kvinner og barn som måtte flykte fra alt 
de eide. I denne leiren føler de seg trygge, 
men det er store behov, sier Høybråten. 

Kirkens Nødhjelp har bidratt til å byg-
ge en brønn og en vanntank i Senou. Før 
brønnen ble bygget, var det dårlig tilgang 
til rent vann i leiren. Tilgangen er nå bra, 
men de som bor i leiren, er bekymret for at 
det ikke er nok vann hvis det kommer flere 
flyktninger til leiren.

KONFLIKTER HINDRER NØDHJELP
Mali er et av verdens fattigste land. Seks 
av landets 20 millioner innbyggere er 
avhengige av nødhjelp. 
– Behovene er sterkt underfinansierte, og 
det er store problemer med å få hjelpen 
fram, blant annet på grunn av konflikter 
som herjer i store deler av landet. Mali 
trenger fred, sikkerhet og økonomisk ut-
vikling, sier Høybråten.

TOMME VAKSINELAGRE
I tillegg har pandemien gjort at fattigdom-

men i landet har økt. Det er nå 900 000 
flere fattige i Mali sammenlignet med før 
pandemien.

I likhet med andre fattige land sliter også 
Mali med å få tak i nok vaksiner, og vak-
sinelagrene er tomme. I september hadde 
kun 2,1 prosent av befolkningen i Mali fått  
første vaksinedose.

Kirkens Nødhjelp har besøkt et av landets 
største sykehus, Hopital du Mali. På syke-
huset jobber doktor Boubacar S. Drame, 
som er en viktig person i landets håndter-
ing av koronapandemien.
 – Folk ønsker vaksiner, og vi er klare til å 
sette dosene, men vi har ingen vaksiner å 
gi. Det er helt tomt, fortalte Drame.
 
Høybråten mener verdens rike land må 
gjøre mer for å skaffe sårbare mennesker i 
fattige land som Mali tilgang til vaksine for 
å bidra til å rette opp i den globale skjev- 
fordelingen av vaksiner. 
 – Vi vet at koronaviruset muterer, og kan 
komme tilbake som en boomerang hvis vi 
kun tenker på oss selv først. Mens sårbare 
mennesker i Mali og andre fattige land vi 
jobber i, må vente på vaksine, gjør vi det vi 
kan for å forebygge pandemien og fokus-
erer på hygienetiltak, sanitære forhold og 
hygieneopplæring, sier Høybråten. n 

Mariama Dicko er 30 år gammel. Hun er fra landsbyen Mondoro, utenfor Mopti-regionen. Hun  bor i flyktningleiren Senou sammen med mannen sin 
og fem barn.  Barna hennes er mellom to og 14 år gamle.

Alle kvinnene i flyktningleiren Senou  har rømt fra voldelige angrep i Mopti-regionen i nord. 
Landsbyene ble brent ned, mange ble drept, og alle dyr og eiendeler ble stjålet. De internt for-
drevne har bodd i denne leiren i 2-3 år, men ønsker å kunne reise tilbake til Mopti og bygge opp 
landsbyene sine igjen.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp, hilser på en familie i flyktningleiren 
Senou.
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– Sykehus mangler strøm, og det er umulig 
å få tak i bensin. Aldri før har så mange 
bedt om hjelp, sier Benedicte Næss Haf-
skjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør i 
Libanon. 

I august 2020 eksploderte 3000 tonn am-
moniumnitrat ved et havnelager i Beirut, 
Libanon. Nesten 200 mennesker ble drept, 
og 300 000 ble hjemløse. Et drøyt år et-
ter eksplosjonen er behovene større enn 
noensinne. 

– Det gjør inntrykk å møte mennesker som 
har blitt dyttet enda lenger ut i fattigdom. 
Det er vanskelig for folk å se noen løsning 
på den tøffe situasjonen de står i, forteller 
Hafskjold. 

PANDEMI OG ØKONOMISK KOLLAPS 
I tillegg til de enorme skadene etter eks- 
plosjonen har pandemien og det økonom-
iske kollapset rammet Libanon hardt. Be-
folkningen mangler grunnleggende ting 
som mat, medisiner, hygieneartikler og 

sanitærprodukter. 

I kjølvannet av eksplosjonen hjalp Kirkens 
Nødhjelp folk med å dekke helt grunn- 
leggende behov. Vi ga folk ly, mat og dis-
tribuerte såpe og hygieneprodukter for å 
forhindre spredning av covid-19. 

DET ER HÅP 
– Det er forferdelig å se at situasjonen til 
folket i Libanon nå er enda verre enn for 
ett år siden. Samtidig er det håp. Jeg har 
besøkt folk som mistet alt de eide i eks- 
plosjonen, men som har nå fikk husene 
sine ombygd. Det er veldig givende å se, og 
det viser at noe fortsatt går i riktig retning, 
sier Hafskjold.  n 

Større behov enn noensinne 
Et drøyt år etter eksplosjonen i Beirut er situasjonen fort-
satt kritisk. Halvparten av befolkningen lever i fattigdom.   
TEKST: Kristine Eid FOTO: Håvard Bjelland  

Er du opptatt av bistand, utviklingspolitikk, klima og nødhjelp? 
Vil du gå i dybden og lære mer? 

I podkasten Verden & vi gir forskere, bistandsledere og våre egne ansatte 
ute i verden deg dypere innsikt i landene Kirkens Nødhjelp jobber i. Du 
får høre aktuelle og sterke historier fra vårt arbeid og de humanitære 
krisene i noen av verdens fattigste land i tillegg til diskusjoner og refl-
eksjoner om hvorfor verden er som den er, og hvordan vi kan gjøre den 
mer rettferdig. 

I de siste episodene av podkasten kan du høre om situasjonen i Mali og 
hvorfor konfliktene i landet er blant verdens farligste, og om jordskjel-
vet i Haiti og hvorfor landet rammes av kriser gang på gang. 

Skann QR-koden for å høre podkasten på Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast eller SoundCloud. 

 

VERDEN    
  & VI

SIDEN EKSPLOSJONEN HAR 
KIRKENS NØDHJELP: 

• Rehabilitert 311 hjem, fem 
skoler, fem helsesentre, ett 
sykehus og 17 forretnings- 
lokaler 

• Delt ut 1908 matkasser og 
sunne, varme måltider til 644 
familier 

• Delt ut 9496 hygienepakker til 
kvinner 

• Gitt psykososial støtte til 1779 
mennesker som ble rammet 
av eksplosjonen 

• Bidratt med økonomisk 
støtte til 2475 familier og 40 
småbedrifter

EN PODCAST FRA
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I en fargerik miks av babyer, eldre menn 
og unge mødre sitter Mary. Hun er klar for 
sin første dose med koronavaksine, men 
først må hun vente til babyene har fått bar-
nevaksinene sine.
– Jeg har vært veldig redd for å bli vaksin-
ert. Jeg har hørt at vaksinen ikke er bra, 
og at den kan føre med seg andre sykdom-
mer. Blant annet har jeg hørt at man kan 
bli barnløs, forteller hun. 

REDDE OG BEKYMRET
Mary skal ta vaksine ved helsesenteret 
Mbwatarika i Mchinji i Malawi, hvor Kirk-
ens Nødhjelp har bygd fødeavdelingen 
vegg i vegg. 

Covid-19 har rammet det afrikanske kon-
tinentet hardt, og store deler av Afrika 
har ennå ikke tilgang til vaksine. Bare 4,4 
prosent av kontinentets befolkning er så 
langt fullvaksinert, opplyste Verdens hel-
seorganisasjon (WHO) i slutten av sep-
tember. Det betyr at det er langt igjen til 
organisasjonens mål om 40 prosent full-
vaksinerte innen utgangen av året. 

I Malawi har man sett mange negative kon-
sekvenser av pandemien. Blant annet har 
myndighetene måtte grave massegrav-
er for å få gravlagt de døde. I tillegg har 
nedstengningen ført til at antall barneek-
teskap og tenåringsgraviditeter har økt.
– Mange er redde og bekymret for en ny 
bølge, sier landdirektør i Kirkens Nød-
hjelp, Håvard Hovdhaugen. 

MASSEDØD PÅ RADIOEN
Endelig er det Marys tur til å få et stikk i ar-
men. Hun forteller at hun var fast bestemt 
på at hun ikke ville ta den. 
– Jeg hørte på radio, og da kom det 

plutselig flere nyhetssendinger om at 
mange nå hadde dødd. Da ble jeg redd og 
ombestemte meg, forteller hun. 

Emmanuel Mkongkholo klargjør vaksin-
en til Mary i det trange, lille rommet. Han 
forteller at han merker en stor endring i 
viljen til å ta vaksine etter at de begynte å 
få doser. 
– Nå har vi så mange som 100 innom hver 
dag, men i begynnelsen var folk redde. Det 
har heldigvis endret seg nå. Covid-19 har 
endret verden, og vaksinen kan få en slutt 
på pandemien. 

Mary får sitt første stikk, kjapt og greit, 
og alle detaljer fylles ut i vaksinekortet 
hennes. Nå er hun en av rundt 569 000 i 
Malawi som har fått sin første dose. Rundt 
en halv million er nå fullvaksinert. 
– Nå føler jeg meg beskyttet, og jeg kan 
gjenoppta livet igjen. Blant annet kan jeg 
gå i kirken. Der har jeg ikke fått være så 
lenge jeg ikke har vært vaksinert. n 

Fryktet vaksinen skulle 
gi henne sykdommer

Mary Chapata (47) var mer 
redd for vaksinen enn for 
covid-19. Men et innslag på 
radioen forandret alt.      
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  
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Ansatte på Hydro Karmøy
Stiftelsen Balder
Jamette Og Sverre Markussens Hjelpefond
Kommuner som har støttet Vannkampanjen
Asker videregående skole
Nadderud videregående skole

Stabekk videregående skole
Eidsvoll videregående skole
Ulsrud videregående skole
Akademiet Sandnes
Borgeheim ungdomsskole
Slemmestad ungdsomskole

Beauty Das jobber som frivillig i NGO Fo-
rum, en av våre lokale partnerorganisas-
joner i Bangladesh. Her har hun vært en 
del av hygieneteamet siden juni 2020.
– Gjennom opplæringen har jeg lært hvor 
viktig det er å følge god hygienepraksis 
hver eneste dag for å leve et sunt og godt 
liv, sier hun.

Beauty driver hygieneopplæring sammen 
med andre frivillige. Dette gjøres både 
gjennom dør-til-dør-besøk og i arrangerte 
grupper.
– Vi lærer folk om viktigheten av regel- 
messig håndvask med såpe, trygge toalett- 
fasiliteter, måter å takle korona på og god 
menstruasjonshygiene. Fra tid til annen 
deler vi også ut hygieneartikler, forteller 
hun.

ET LAND MED STORE UTFORDRINGER
Bangladesh er et land som har sett fram-
gang i blant annet levealder, lese- og 
skriveferdigheter og matproduksjon per 
innbygger de siste tiårene. Likevel står 
landet overfor store utfordringer.

Millioner av mennesker lever under fat-
tigdomsgrensen, og flere hundre tusen 
rohingya-flyktninger fra Myanmar har 
kommet til Bangladesh siden 2017. Det er 
en stor belastning for den underutviklede 

infrastrukturen og ressursene i området.

I Beautys hjemby, Jolodas Para, bor det 
omtrent 1400 mennesker. En stor andel 
av befolkningen er fiskere. Myndighetene 
har lagt ned forbud mot fisking i den lokale 
elva, Naf, etter at flyktningene kom.
– Mange familier har mistet sin eneste 
inntektskilde. Familien min er intet unntak. 
I mellomtiden kom korona og forsterket 
problemene våre, sier Beauty.

ET FORBILDE I LOKALMILJØET
Beauty har gjort seg bemerket i lokalsam-
funnet gjennom sitt engasjement og sin 
kunnskap.
– Når jeg kaller inn til et gruppemøte, kom-
mer folk for å høre hva jeg har å si, samme 

hvor travle de er, smiler hun.

Beauty er et forbilde og et kjent fjes i nab-
olaget.
– Hver dag når jeg går ut av huset, ser folk 
etter meg. Ordene mine er verdifulle for 
dem. Jeg trives svært godt i denne rollen 
og vil gjerne takke NGO Forum og Kirkens 
Nødhjelp for å skape muligheter for meg 
og folk i nød.

Kirkens Nødhjelp har jobbet i partnerskap 
med lokale organisasjoner i Bangladesh si-
den 2017. Vårt arbeid i landet fokuserer på 
tre temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær 
og hygiene; og ungdommers seksuelle og re-
produktive helse. n 

I Teknaf-området i Bangla-
desh driver frivillige livsvik-
tig hygieneopplæring i sine 
egne lokalsamfunn. Beauty 
er en av dem.
TEKST: Jack Chow  FOTO: NGO Forum  

Et kjent fjes i nabolaget

Vi takker våre samarbeidspartnere

Ansatte i Equinor
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Guatemala har Mellom-Amerikas sterk-
este økonomi, men kun en svært liten del 
av befolkningen har tilgang til rikdom-
men. Det er et land sterkt preget av store 
økonomiske og sosiale forskjeller. Under-
ernæring blant barn er svært utbredt, og 
menneskerettighetsbrudd er et stort prob-
lem. 

Etter borgerkrigens slutt i 1996 preges 
landet fremdeles av politisk uro, korrups-
jon, vold og kriminalitet. Urbefolkningen 
utgjør størstedelen av landets fattige be-
folkning. Kvinners hverdag i Guatemala er 
preget av omfattende vold og undertryk-
kelse. Kvinner er underrepresentert i ar-
beidsmarkedet og i politikken. Ifølge FN er 
Guatemala et av de verste landene i verden 
når det gjelder dødsfall som følge av vold 
mot kvinner. 

STARTET MED ET JORDSKJELV
Kirkens Nødhjelp har en lang historie i Gua-
temala. Det startet med et jordskjelv. Tidlig 
på morgenen den 4. februar 1976 ble Gua-
temala rammet av det mest ødeleggende 
jordskjelvet i landets nyere historie. Over 
23.000 mennesker mistet livet. Kirkens 
Nødhjelp sendte umiddelbart personell 
for å bistå med nødhjelpsarbeidet. Jord- 
skjelvet forverret en allerede prekær 
situasjon, spesielt for mayabefolkningen 
på landsbygda. De var hardt rammet av 
den blodige borgerkrigen som hadde 
herjet siden begynnelsen av 60-tallet, 

der omtrent 200.000 mennesker ble drept 
og flere hundretusener måtte flykte fra 
hjemmene sine. Lidelsene og behovene var 
enorme, både på landsbygda og i byene.

Kirkens Nødhjelp, spesielt gjennom Petter 
Skauen, spilte en viktig rolle i prosessen 
som ledet fram til fredsavtalene i 1996. 
Sammen med blant andre Det lutherske 
verdensforbund, Kirkenes Verdensråd 
og norske myndigheter tilrettela Kirk-
ens Nødhjelp for sivilsamfunnsaktørers 
deltakelse i fredsprosessen og forhandlin-
gene mellom myndighetene og geriljabev-
egelsen URNG.

ALVORLIG HINDER FOR DEMOKRATIET
Dessverre har ikke undertegnelsen av 
fredsavtalene løst de store politiske og 
økonomiske problemene i landet fordi 
makthaverne i landet gjorde lite for at fred-
savtalene skulle bli gjennomført i praksis. 
Korrupsjonen og myndighetenes man-
glende evne og vilje til å gi verdige levekår 
til folk flest gjennomsyrer hele systemet. 
Konsekvensene er nedslående og rammer 
grunnleggende menneskerettigheter som 
tilgangen til helsehjelp, utdanning og mat.

Den utbredte korrupsjonen er et svært 
alvorlig hinder for demokratiet. Appa-
ratet til president Alejandro Giammattei 
samarbeider med næringslivet og krim-
inelle nettverk, noe som gjør kampen mot 
korrupsjon og for menneskerettigheter 

svært vanskelig. Flere av hendelsene de 
siste månedene føyer seg inn i rekken av 
alvorlige eksempler på dette. Menneske- 
rettighetsforkjempere blir trakassert og 
hengt ut i sosiale medier. Guatemalas 
president har stanset virksomheten til 
CICIG, FN-organet som arbeidet mot vold 
og korrupsjon og for uavhengige domstoler 
og rettssikkerhet i landet. 

Flere sentrale kritikere av myndighetene 
har den siste tiden blitt arrestert på falske 
anklager, deriblant advokat og regimekri-
tikerne Juan Francisco Solorzano Foppa, 
Juan Francisco Sandoval og mennesker-
ettighetsforkjemperen Misael Méndez. I 
juli ble aktor Juan Francisco Sandoval, 
sjef for den spesielle påtalemyndigheten 
mot straffrihet (FECI), ulovlig avskjediget 
av riksadvokaten og sjefen for kontoret 
for offentlig påtale i Guatemala og lever 
nå i eksil i USA. Mens han var ansvarlig for 
FECI, samarbeidet han med CICIG om iden-
tifisering og straffeforfølgelse av ulovlige 
politiske og økonomiske nettverk.

IVERKSATTE LOV I STRID MED 
MENNESKERETTIGHETENE
Etter en lang prosess ble nylig en lov om 
frivillige organisasjoners virksomhet ved-
tatt. Loven om ikke-statlige utviklingsor-
ganisasjoner (NGO-loven) ble først god-
kjent i februar 2020 av den guatemalanske 
kongressen og deretter ratifisert av presi-
dent Giammattei i mars 2020. 

Parlamentet og regjeringen sier at de 
ønsker å fremme åpenhet og bekjempe 
korrupsjon blant frivillige organisasjoner. 
Imidlertid har mange nasjonale og inter-
nasjonale organisasjoner påpekt at loven 
er i strid med internasjonale menneske- 
rettighetsstandarder og internasjonale 
forpliktelser. Loven begrenser blant an-

Den farlige loven
I sommer innførte Guatemala en kontroversiell lov som 
truer ytrings- og foreningsfriheten i landet. Den er en 
fare for de som kjemper mot fattigdom og korrupsjon, og 
for grunnleggende menneskerettigheter.
TEKST: Markus Plementas, Johanna van Strien, Johan Hindahl FOTO: Jostein Hole Kobbeltvedt

Guatemala
Kvinners hverdag i Guatemala 

er preget av omfattende vold 
og undertrykkelse. Kvinner er 
underrepresentert i arbeids-

markedet og i politikken.

net retten til å være med i en ikke-statlig 
organisasjon, ytringsfrihet, rettferdig be-
handling og rettsvern. I 2020 anket ulike 
organisasjoner loven til forfatningsdom-
stolen i et forsøk på å hindre at loven 
skulle tre i kraft. Men i mai 2021 ble anken 
avvist, og i juli ble loven iverksatt. 

Flere guatemalanske organisasjoner, blant 
annet flere av Kirkens Nødhjelps partnere, 
anket da selve iverksettelsen av loven. 
blant annet flere av Kirkens Nødhjelps 
partnere. De mener loven krenker grun-
nleggende menneskerettigheter og gjør 
det mulig for myndighetene å kriminalisere 
ikke-statlige aktører og organisasjoner. 
Samtidig fortsetter angrepene på person-

er som er kritiske til myndighetene, og som 
aktivt bekjemper straffrihet og korrupsjon. 
Også andre lover som parlamentet i Guate-
mala har vedtatt, bidrar til å svekke urfolks 
rett til å bli hørt og svekker kampen mot 
korrupsjon i landet.

IKKE ET ISOLERT FENOMEN
I 2017 ble Kirkens Nødhjelp del av felles-
programmet Jotay ACTing Together, eller 
Jotay. Her bidrar Kirkens Nødhjelp med 40 
års erfaring og partnerrelasjoner i Guate-
mala. Det er vår viktigste måte å oppfylle 
vårt mandat om å styrke sivilsamfunnet 
på. Sammen med de andre internasjonale 
og nasjonale medlemsorganisasjonene 
arbeider vi for å vise til farene som denne 

loven medfører for landet og folket i Gua-
temala. Desverre er denne svekkelsen av 
demokratiske institusjoner, økt straffrihet 
og korrupsjon ikke et isolert fenomen. Det 
er en del av en regional trend som også kan 
sees i nabolandene Honduras, El Salvador 
og Nicaragua.

Sammen med våre partnere i Guatemala 
fortsetter vi kampen for urfolks rettigheter 
og respekten for grunnleggende menneske- 
rettigheter. Vi arbeider for å bekjempe de 
enorme forskjellene mellom fattige og rike 
og mot kjønnsbasert vold og for klimarett- 
ferdighet, rettssikkerhet og demokratiske 
rettigheter.  n 
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«Frykt ikke» var budskapet til forskremte 
gjetere på Betlehemsmarken. Ordene er 
ingen enkel oppfordring. Det var det ikke 
da, og det er det ikke nå. Det er mye som 
kan fylle oss med frykt og mismot.

Men kanskje er nettopp engelen et tegn 
på håp? Når Bibelen forteller om engler, 
gjør den det ved å peke på at englene er 
Guds representanter som kjemper på vår 
side i livets strid. Gud er ikke fjern fra vår 
verden og våre liv. Nei, det er her i verden 
Gud har valgt å være. Det er det hele julen 
handler om: Gud blir menneske, født inn 
i verden som et lite barn. Immanuel, som 
ble navnet hans, betyr Gud med oss! 

Engelen bar bud om en stor glede, om for-
ventning og håp. Ordene «frykt ikke» går 
som en rød tråd gjennom Bibelen – ja, det 
er uttrykt over hundre ganger. 

For at frykt skal møtes med fred, må det 
være noe som bidrar til dette. Derfor 
kaller Bibelen alle «de som skaper fred» 
for «barn av Gud». 

På mitt tidligere kontor hadde jeg en 
samling av høyst ulike engler. De var 
alle gaver fra Kirkens Nødhjelp, sendt til 
lokalmenigheten til jul. Små gaver som un-
derbygde store og viktige historier og var 
en konkretisering av julens budskap. 

Som den lille engelen, knapt synlig eller 
engelen laget av knust glass. 

En laget av kvinner med vonde og trauma-
tiske opplevelser, men som gav uttrykk for 
gleden ved å lage engler og tenke på det 
gode budskapet englene er bærere av. Ved 
å sende englene til oss kunne de dele både 
engler og gleder.  

En laget av lokale kunstnere som så poten-
sialet i den store mengden knust glass, fra 
vinduer og gjenstander, etter uroligheter i 
Betlehems gater. De gikk ut på gaten, sam-
let glasset sammen, gikk hjem og bearbei-
det det som var knust og ødelagt. Deres 
tanke var at det destruktive og ødelagte 
blir et symbol på håp. 

Kvinnene som hadde laget den lille enge-
len, knapt synlig, fikk vite om et sted der 
Guds kjærlighet blir gjort synlig og konk-
ret. De gikk, og de fant et senter for kvin-
ner som har hatt vonde opplevelser.

For disse kvinnene og for alle andre som får 
hjelp i en livskrise eller en annen vanskelig 
situasjon, kan dette forandre livet. Vi kan 
være med på å gi mennesker oppreisning 
og liv. For Gud vil bruke oss til å virkelig- 
gjøre sin kjærlighet i verden.

Kjennetegnet på en engel er at den kom-
mer med gledesbud. Og vi kan oppleve 

glede gjennom mennesker som har egen-
skaper som vi ville tillegge en engel. Men 
de kan være så «vanlige», så hverdagslige 
eller så små at vi ikke legger merke til 
dem.

Det går en bue fra englesangen på Betle-
hemsmarken til våre liv i dag. Gud er fort-
satt til stede i vår verden. Gud kjemper 
fortsatt på vår side i livets strid. Gud er 
kommet til oss fra sin himmel, og han er 
fortsatt med oss. 
 
I dag som den gang begynner freden med 
hvordan enkeltmennesker lever sine liv. 
Han som brakte oss forsoningens gave, 
ber oss leve forsonet med hverandre. Ved 
å vise respekt for hvert enkelt mennesk-
es verdi, ved å forsøke å la Jesu liv være 
et eksempel til etterfølgelse. Ved å være 
av «de som skaper fred, for de skal kalles 
barn av Gud». 

«For et barn er oss født, en sønn er 
oss gitt. Herreveldet er lagt på hans 
skulder. Han har fått navnet: Underfull 
rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Freds-
fyrste.» (Jes. 9.6)  n 

Et barn er født

Av Erhard Hermansen,
generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Andakt

Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426

Kontonummer 1594 22 87248
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Slik bruker vi pengene: Slik jobber vi:

58%
Long-term development  

cooperation

6%
Advocacy for  
global justice

36%
Humanitarian  

assistance

90 % Går til formålet

5 % Administrasjon

5 % Anskaffelse av midler

Se våre julegavetips på www.gaversomforandrerverden.no

GEIT
KUN KR 250,-

En geit gir både mat og 
muligheter til en familie som 

trenger det. 

I år har Maud Angelica Behn 
laget en flott kunstnergeit 
som pryder symbolkortet. 
Nå bruker hun sin sterke 

kunstneriske stemme til å 
hjelpe mennesker i nød.


