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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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Ansvarlig redaktør: Lisa Sivertsen
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Kontaktinfo: eli.van.der.eynden@nca.no
I redaksjonen: Arne Grieg Riisnæs, Anette Torjusen,
Håvard Bjelland, Martin Berge, Emma Dalby, Ingun
Mørk-Tronstad, Hanne Mathisen, Siv Holthe Krogh
Andre bidragsytere: Kristine Eid, Naja Amanda Lynge
Møretrø, Siv Bonde
Alle landdata er hentet fra siste utgave av FNs ”Human
Development Report".

41

7

E
LJØM RKET
MI

2

Redaksjon avsluttet: 4.1.2022
Grafisk design: Martin Berge
Trykk: Fjellberg
ISSN: 1503-986
Ettertrykk er tillatt når kilde oppgis.

1
TRYK AK 7
KS

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.

Les om personvern på www.kirkensnodhjelp.no

FORSIDEN: Fjorten år gamle Tiya bor i landsbyen Dama i
Malawi. Landsbyen har hverken strøm eller rent vann.
FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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I 1947 strakte nordmenn ut en hjelpende
hånd til sivile ofre i Tyskland gjennom lokale norske menigheter. Slik ble Kirkens
Nødhjelp til.
Etter 75 år kjenner nøden fortsatt ingen
grenser. Og vi søker fortsatt å møte den med
grenseløs nestekjærlighet. Og når vi snakker
om grenseløs nestekjærlighet: Vi skal snart
i gang med en gigantisk dugnad. Dugnaden
består av kakebaking, bøssebæring,
Facebook-innlegg, samtaler, engasjement og
mye, mye mer. Årets fasteaksjon går av stabelen 3.–5. april og er den 55. i rekken.
Det
er
noe
helt
spesielt
med
Fasteaksjonen. For det første kan midlene
som samles inn, brukes på kort varsel
der behovet er størst, uten å måtte søke
eller vente eller håpe på et ja fra den ene
eller andre byråkratiske instansen. Det er
Fasteaksjonen som gir oss handlingsrommet og musklene vi trenger for å forandre liv på lang sikt – og redde liv i akutte
kriser. Da pandemien rammet verden for
snart to år siden, kunne vi bruke av disse
midlene til å sette i gang koronatiltak i over
20 land. Med støtten fra dere i ryggen fikk
vi også andre store aktører i Norge og ute i
verden til å støtte arbeidet.

sats og et oppriktig ønske om å bidra til en
mer rettferdig verden.
Å sikre sårbare og fattige mennesker rent
vann har vært en rød – eller blå – tråd i
Kirkens Nødhjelps arbeid helt siden starten. Vann er også tema for Fasteaksjonen
2022. Fordi rent vann gir liv, redder liv
og forandrer liv. Og selv om rent vann er
en menneskerett, er det ingen selvfølge.
Fortsatt mangler 771 millioner mennesker
tilgang til rent og trygt vann. Det jobber vi
for å endre, sammen med dere givere, hver
eneste dag.
Vi vil gjøre denne fastetiden til en tid for refleksjon og handling. En tid for å velge og
velge bort. En tid for giverglede og engasjement. Våre bidrag til Fasteaksjonen kan
forandre liv – og våre stemmer kan forandre verden.
Slik oppfyller vi sammen profetordet som
kom mer enn 700 år før Jesu fødsel: «Dette
er fasten jeg har valgt; å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette
undertrykte fri, (…) å dele ditt brød med
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme
i hus.» Jer 58,6–7.
Med ønske om en velsignet fastetid.

Norad støtter Kirkens Nødhjelps
arbeid for en rettferdig verden.
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75 år med dugnad for
en mer rettferdig verden
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For det andre: Fasteaksjonen er en gave
rett fra medmenneske til medmenneske.
Det går en direkte linje fra menighetene og
de frivillige i Norge til mottagerne i landene
vi jobber i. På mine reiser møter jeg stadig
mennesker som synes det er rørende at
midlene ikke kommer fra nasjoner og stater som har en forpliktelse til å bidra – de
kommer faktisk fra god vilje, frivillig inn-

Dagfinn Høybråten

generalsekretær i
Kirkens Nødhjelp
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DRØMMEN SOM BRAST: Tiyas familie har ikke lenger råd
til skolebøker, uniform eller eksamensavgift. Den fjorten år
gamle jenta har måttet slutte på skolen og fått ansvar for
husholdningen. Nå går hun en usikker fremtid i møte i et av
verdens minst likestilte land.

22
VANNDRÅPEN: I Malawi har flere tusen bønder fått et enklere
liv og økte inntekter ved å dyrke smartere, moderne og mer
plasseffektivt. Hemmeligheten er et enkelt dryppsystem som
sørger for jevn vanning av avlingene, samtidig som bøndene
slipper hyppige turer til brønner og elver for å hente vann.

14
EN GOD START: I Malawi har 50 % av alle barn under fem år
hemmet vekst som følge av sult, og kun 40 % har tilgang til
førskole. I landsbyen Kambuwe har Kirkens Nødhjelp bygd
førskole, grønnsakshage, toaletter og brønner for å gi barn
som Alefa en god start i livet.

30
75 ÅR MED NØDHJELP: Siden oppstarten i 1947 har Kirkens
Nødhjelp gått fra å være en liten kirkelig innsamlingsaksjon til
å bli en av Nordens største bistandsorganisasjoner. Selv om
mye har endret seg i løpet av de 75 årene som har gått, står
grunntanken i arbeidet fast: Folk i nød skal ha hjelp.
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Håp i en
dråpe vann
Siden 1967 har menigheter over hele landet løftet
Fasteaksjonen til stadig nye høyder. I den aller første
Fasteaksjonen samlet vi inn 700 000 kroner. Nå samles
det inn flere titalls millioner hvert år.

Norges nest største
innsamlingsaksjon
(etter TV-aksjonen)

TEKST: Eli van der Eynden FOTO: Arkiv

3.–5. april samles hele Norge til dugnad for
Kirkens Nødhjelp for 55. gang.
–
Den
grasrotmobiliseringen
som
Fasteaksjonen uttrykker, gjør inntrykk.
Engasjementet og dugnadsånden er en
enorm inspirasjon i vårt daglige arbeid i
Kirkens Nødhjelp, sier generalsekretær
Dagfinn Høybråten.

DRYPPSYSTEMER OG KLIMARETTFERDIGHET
Årets aksjon har fått tittelen «Håp i en
dråpe vann» og har et spesielt fokus på
klimatilpasset jordbruk gjennom vanning
via dryppsystemer. Dråpene fra rørene
gir liv og vekst, som igjen gir inntekter og
mulighet til å forsørge seg selv og sine.

RENT VANN REDDER LIV
Mens vi i Norge tar det rene vannet fra
springen som en selvfølge, mangler fortsatt 771 millioner mennesker tilgang til
rent drikkevann. Kirkens Nødhjelp har sørget for varig tilgang til rent vann for millioner av mennesker. Vi trenger din hjelp til
sikre vann til enda flere – både på kortere
og lengre sikt.
– Fasteaksjonen gjør det mulig for Kirkens Nødhjelp å reagere raskt og med stor
kraft ved akutte katastrofer. Samtidig er
aksjonen svært viktig for våre langsiktige
utviklingsprosjekter, sier Høybråten.

Årets påvirkningskampanje dreier seg om
klima og rettferdighet. Rike land som Norge
har et historisk ansvar for klimakrisen – og
økonomiske muskler til å betale mer for å
løse den. Fattige land har forurenset mindre og har færre økonomiske ressurser,
samtidig som de merker klimaendringene
hardest på kroppen. Sammen kan vi påvirke våre ledere til å øke klimafinansieringen fra rike til fattige land for styrke klimarettferdigheten.
Vi ønsker alle ildsjeler og menigheter der
ute hjertelig lykke til med Fasteaksjonen
2022. Takk for at dere er med oss på laget!
n

1200
40 000
menigheter med

frivillige og
ansatte deltar

1,37 mrd
Totalt innsamlede
midler gjennom tidene
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HÅP

i en dråpe vann

VIPPS
2426

Tøff
fremtid
for Tiya
Drømmen om utdanning og
legestudier brast for fjorten
år gamle Tiyankhulenji
Richard. Familien hennes
har ikke lenger råd til
skolebøker, uniform eller
eksamensavgift.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 01 – 2022 7

Hun er ikke vanskelig å få øye på der hun
går over jordene i landsbyen Dama i Malawi. Høyreist og flott med moteriktige klær
og rosa spenne i håret. Smilet sitter løst,
og hun har akkurat hørt på musikk i skyggen av et tre sammen med venninnene
Justina og Cathleen.
For kort tid siden var det lite som skilte Tiyankhulenji fra ungdommer flest, men det
har brått snudd.
BARNEEKTESKAP HAR ØKT
Tiyankhulenji Richard bor i en liten landsby
uten strøm eller rent vann i et land som er
rangert som et av verdens verste når det
kommer til ulikhet mellom kjønn. Det er et
land med en høy andel barneekteskap og
skadelige skikker. Under pandemien har
antall barneekteskap i Malawi økt fra tolv
til femti prosent flere steder.
Når jenter dropper ut av skolen, blir de ofte
giftet bort fordi foreldrene ikke har råd til å
ha dem hjemme.
Tiya, som hun kalles blant venner, vil aller
helst gå på skolen.
– Jeg er så glad i å lese bøker på språket
mitt, chichewa, men når jeg ikke går på
skolen, så er ikke det så lett. Familien min
har ikke råd til å sende meg til skolen, og
det synes jeg er utrolig trist. Det er leit å se
venninnene mine gå på skolen mens jeg må
være hjemme og hjelpe til.
For å komme til Dama må vi kjøre et langt
stykke ut på landsbygda på humpete
grusveier. Landsbyen ligger like ved en
elv. Elva er den eneste vannkilden utenom en brønn de har gravd frem til bruk
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etter regntiden.
– Jeg liker ikke at vi må hente vann i elva.
Det er så lite hygienisk, spesielt når den
tørker opp, sier Tiya.
Nå har det blitt ekstra mange turer til elva.
Hun har nemlig fått ansvar for husholdningen etter at hun sluttet på skolen.
– Jeg går til elva eller brønnen fem ganger
hver eneste dag for å hente vann. I stedet
for å gjøre lekser vasker jeg huset, lager
mat, henter vann, vasker opp og vasker
klær, sier hun stille.
Tiya er et av åtte barn, og familien har det
trangt økonomisk. Det de tjener på mais, er
langt fra nok til å betale for ungdomsskolen.
UHYGIENISK VANN
Aller helst vil hun bare ha de samme
mulighetene som venninnene sine, nemlig å være ung og bruke tiden på skolen og
skravling med venninner.
– Jeg er veldig opptatt av mote og drar på
markedet så ofte jeg kan. Der kjøper jeg
meg nye klær, kremer og såper, forteller
hun.
Musikk og ballspill er også en viktig del
av livet hennes. Det er ikke vanskelig å se
hvorfor hun trives på idrettsbanen. Under en kamp mellom de yngste og eldste
jentene i landsbyen skårer hun mål flere
ganger.
– Jeg elsker å spille nettball, det blir jeg
aldri lei av. Samtidig kan jeg være sammen
med venninnene mine igjen etter at de har
vært på skolen.
Venninnegjengen samler seg så fort de er
ferdig med lekser og skole.
– Vi snakker mye om jenteting, mer vil jeg
ikke si, fniser hun.
Kirkens Nødhjelp skal bygge en førskole
i Dama, og da vil det også bli bygget en
brønn. Prosjektet er del av et større samarbeid med Utviklingsfondet og Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU), finansiert av norske myndigheter.
n
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Eneste stedet Tiya og venninnene har å hente vann fra,
er en usikret brønn. Under
regntiden henter de vann i elva.
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– Jeg har
et stort håp
for fremtiden,
men da må vi
stå sammen
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Happy Mtambo (26) blir mer og mer opprørt over det som
skjer både i nærområdet hans og globalt. Søppelbergene
vokser samtidig som trærne forsvinner. Nå bruker han all
ledig tid til å kjempe for jordkloden.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Her ser dere hvor mye det søppel og plast
det kan bli. Det er enorme mengder, sier
Happy Mtambo.
Han har tatt oss med til en søppelfylling
midt i byen Mponela i Malawi. Etter iherdig
innsats fra blant annet ungdommer har
byen nå fått et sted å tømme søppel. Før
var gatene fulle av avfall, spesielt plast.
– Jeg fikk tidlig en lidenskap for å kjempe
for å ta vare på naturen. Nå bruker jeg den
lidenskapen til å få ting til å skje her jeg
bor, forklarer han.
AVSKOGING ØDELEGGER
Ved siden av studiene i blant annet solenergi jobber han jevnt og trutt for endring.
Sammen med ungdomsorganisasjonen
«Mponela Youth Club» har han flere aktiviteter hver uke. Tidlig og sent holder han på
med beslutningspåvirkning, klimademonstrasjoner og opprydding i nærmiljøet.
– Vi ser at den menneskelige aktiviteten er
så høy at den er ødeleggende for klimaet og
er med på å ødelegge atmosfæren. Et godt
eksempel er avskoging. Det er et problem
som har økt voldsomt i Afrika.
Hver onsdag møtes femti ungdommer på
den lokale klubben for å endre verden. Da
går de i tog sammen gjennom gatene i byen
med plakater og tydelige klimabudskap.
– Målet vårt er å involvere unge mennesker
i klimakampen, slik at vi kan være med på
å bremse den negative utviklingen. Jordkloden står på spill, og det er vi som sitter

med kortene på hånden til å gjøre noe, slår
han fast.
MYE PLAST
Rundt om i landsbyen er det mye plast,
men mesteparten tømmes nå på søppelfyllingen. Utfordringene med plast er store
over hele det afrikanske kontinentet. For å
få bukt med problemet må unge over hele
verden stå sammen, mener Happy.
– Plast påvirker klimaet. Det brytes ikke
ned og blir liggende i årevis. Plasten
ødelegger dyrkbar jord, og nærmiljøer
forsøples. Problemet er enormt, understreker han.
En annen stor bekymring Happy har, er hva
klimaendringene gjør med mattilgangen.
– Jeg er bekymret for fremtiden når jeg ser
hvordan store mengder regn ødelegger
avlinger, samtidig som lange tørkeperioder gjør det samme. Uforutsigbarhetene for
bøndene skremmer meg.
Han mener at man må gå sammen nasjonalt og lokalt i Malawi for å løse utfordringene, samtidig som det handler om å ta
grep globalt.
– Næringsliv, myndigheter og lokalsamfunn
må samarbeide om gode løsninger. Du og
jeg må også ta ansvar for at klimaendringene bremses. Jeg har et stort håp for
fremtiden, men da må vi stå sammen. Vi
klarer det ikke hver for oss, slår han fast. n
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Pangstart
for Alefa (5)

Alefa Thomson (5) har
oddsene mot seg i et av
verdens fattigste land, men
hun har fått en start som
gir henne flere fordeler.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Dere må bare vente litt, smiler Alefa idet
hun løper og hopper om hverandre over
gårdsplassen og forsvinner mellom hus og
klesvask.
Femåringen bor i landsbyen Kambuwe i
Malawi. Like ved huset hennes har Kirkens
Nødhjelp bygd en førskole, grønnsakshage,
toaletter og brønner. Prosjektet er del av et
større samarbeid med Utviklingsfondet og
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er finansiert av norske myndigheter.
– Nå er jeg her igjen, smiler hun og forteller
at hun bare måtte å se på noen skuespillere som hadde kledd seg ut i gatene.
– Det er akkurat slik hun er, ler mamma Sarah Thomson og fortsetter:
– Den jenta kan ikke sitte rolig et sekund.
FOREBYGGER SULT
Det er ikke gitt at jenter som Alefa vokser
seg sterke og sunne i Malawi.
50 prosent av alle barn under fem år har
hemmet vekst som følge av sult, mens
kun 40 prosent har tilgang til førskole. Der
hvor Norge stort sett topper alle statistikker, kommer Malawi på bunnen som et
av verdens fattigste land. Det å få en god
start med nok mat, rent vann, førskole og
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gode oppvekstsvilkår er helt avgjørende
for at jenter som Alefa skal komme seg ut
av fattigdom.
Alefa er på førskolen hver eneste dag. Akkurat i dag er det matematikk og dans som
står på timeplanen. Og hva er vel bedre enn
å slå de to fagene sammen. Så det Alefa
gjør i dag, er å danse tallene, rett og slett.
Barna lager en stor sirkel som skal symbolisere tallet null.
I kroken sitter to gutter og slår takten på to
tomme plastflasker mens læreren klapper
i hendene.
Idet de danser, kommer lukten sigende.
Det er bare å følge den, så finner vi frem til
kjøkkenet i det lille murhuset rett utenfor.
Så kommer signalet alle har ventet på.
MATEN ER KLAR
Først løper alle barna til vannkranen for å

vaske hendene. Tappekranen er en av 33
som er bygd i prosjektet i området Kalulu.
– Nå er maten her, roper barna og stiller
seg i kø. Det er ikke tvil om at de 120 sultne
barna er klare.
Barnas foreldre bytter på å lage maten.
Flere er også med i et grønnsaksprosjekt i
tilknytning til førskolen. Her får tolv bønder
opplæring i moderne jordbruksmetoder. Bøndene lærer om frø, gjødsel, planting og konservering. De får besøk av en
agronom hver uke, og de har investert i et
vanningssystem som gjør at de kan bruke
minimalt med vann ved hjelp av dryppirrigasjon. Grønnsakene som dyrkes her,
brukes i maten til førskolebarna.
HJELPSOM
Vel hjemme fra førskolen ligger ikke Alefa
på latsiden. Hun er allerede i ferd med å
tenne opp bål for moren sin på kjøkkenet.
Til middag i dag står nemlig maisretten

nshima på menyen. Etter at hun har tent
opp, løper hun bort til vannkranen med den
lille bøtta si for å hente vann til middagen.
Alefa bor i et lite hus sammen med søskenflokken på seks. Det er nok av oppgaver
som må gjøres.
– Jeg feier ofte gulvet, serverer mat, vasker opp og henter vann, forklarer hun.
Med kort vei til mat, vann, førskole og skole
har Alefa store muligheter til å nå langt.
Forskning viser nemlig at de første årene
av et barns liv er viktige med tanke på videre utdanning. Barn som har gått på førskole, klarer seg bedre på skolen og har
større sjanse for å gjennomføre og få seg
en videre utdanning.
– Etter jeg har spist, skal jeg tegne med
vann i sanden, smiler hun.
For som mamma Sarah sa: Den jenta kan
ikke sitte rolig et sekund. n
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På full fart inn i fremtiden
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Meloner
for
millioner
Owen Mkandawire var en
fattig bonde som ikke fikk
nok kjøpere til grønnsakene
sine. Da fikk han ideen til et
bondesamarbeid som har
endret livet til flere bønder i
området hans.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland
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Owen har laget et rutenett
i åkeren for å teste ut
solforhold og jord.

– Her er jeg, vinker Owen Mkandawire (45)
fra åkeren.
Han er ikke en fyr som ligger på latsiden,
selv om han faktisk kunne gjort det nå.
– Dere må hilse på mine ansatte, sier han
stolt mens han viser vei på stien forbi nyplantede meloner.
Og han har all grunn til å være stolt. For
seks år siden startet han med to tomme
hender. Nå er han melonbonde, sjef for
seks ansatte og en av de store inspiratorene i distriktet Mchinji.
– Jeg så tidlig at jeg ikke kunne tjene
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særlig godt som bonde alene. Derfor
måtte jeg tenke nytt. Et bondesamarbeid
eller kooperativ slo meg som en veldig god
ide, forteller han.
FEMDOBLET INNTEKT
Han tok ideen videre, og Kirkens Nødhjelp har vært en støttespiller fra dag
én. I dag teller kooperativet 83 bønder.
Det er bygd et raffineri og et hønseri, og
det er oppfølging fra agronomer og hjelp
med markedstilgang. Nå har bøndene selv
overtatt driften.
– I begynnelsen var det vanskelig å få folk
med seg. De var ikke helt med på ideen om

å prøve å selge eller foredle grønnsakene
våre sammen. De ville ikke investere. De
ville bare fortsette som før, minnes han.
Ideen hans var enkel. Regn og tørke kunne
ødelegge avlinger. Da sto man på bar
bakke. Men hvis man sammen sørget for å
levere, kunne man utvide markedet og love
grønnsaker til restauranter og hoteller
selv om man selv hadde en dårlig sesong.
For å være med måtte hver bonde investere 5000 malawiske kwacha. Det tilsvarer
cirka 55 kroner.
– De så ikke helt fordelene, men når de

Etter at Owen bestemte seg for
å satse på meloner, har han
ansatt seks arbeidere. Her ser
vi fire av dem i melonåkeren.

så hvordan vi andre tjente penger, ble de
med, forteller Owen.
Flere har nå femdoblet inntektene sine
blant annet ved å videreforedle mais og
nøtter til oljer ved raffineriet Kirkens
Nødhjelp har bygd. Raffineriet har vann,
nye maskiner og en butikk.
MELONER FOR 150 000 KRONER
Owen stoppet ikke ved grønnsaker etter at
han begynte å tjene mer penger. Han ville
satse på meloner. Det har blitt en så stor
suksess at han har valgt å investere og
utvide fortløpende. I 2019 solgte han meloner for 1,2 millioner malawiske kwacha, i

fjor nesten tre millioner kwacha. Det vil si
over 30 000 kroner.
Nå har han akkurat satt ut 6000 melonplanter på et helt nytt landområde han har
kjøpt. Her har han laget et eget rutenett i
åkeren for å teste ut solforhold og jord.
I år vil han dermed få en svimlende inntekt
på 14 millioner kwacha, som tilsvarer over
150 000 kroner.
– Jeg kjøper opp mer land og har bygd hus
til barna mine. I tillegg betaler jeg studiepenger for nevøen min slik at han kan studere ved universitetet. Men jeg har ikke
tenkt til å slutte å jobbe, smiler han.

Seks ansatte har det blitt, og hele familien
hjelper til med produksjonen. I tillegg til
å utvide sin egen forretningsdrift bruker
han mye tid på å lære bort det han kan til
andre.
– Jeg er så stolt av alt jeg har fått til. Nå
er mitt neste mål å sikre tilgang til flere
markeder som supermarkeder. Det er ikke
enkelt. Derfor bygger jeg meg også et nytt
hus nærmere handelsområdene så jeg
kan komme enda tettere på markedene jeg
vil nå, sier han. n
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En pakke med en slange,
noen gode frø og litt gjødsel
har endret flere tusen liv
i Malawi. Interessen for å
investere i sin egen fremtid
bare øker og øker.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Det første som slår mot meg idet vi kommer inn i landsbyen Chingawe i Malawi,
er duften av blomster. Det lukter så godt.
Faktisk så godt at det første jeg må spørre
om, er hvor lukten kommer fra.
– Det er biene mine, det. De sørger for at
hele området lukter så godt. Se her. Du må
smake på honningen. Jeg har akkurat vært

og hentet den, smiler Foster Jeminati.
Han eier den første gården vi kommer til.
Han eier også området som nå er utlånt til
opplæring av tolv bønder i landsbyen. De
skal lære seg å dyrke smartere, moderne
og mer plasseffektivt.
KJØPER STARTPAKKER
Bøndene kjøper seg en startpakke som
består av kvalitetsfrø, et irrigasjonssett og
gjødsel. Et slikt sett koster rundt 100 kroner. Før måtte de hente vann flere ganger
om dagen for å sørge for at plantene fikk
nok vann.
Bønder som benytter seg av irrigasjonssett – eller dryppsystemer, som det også
kalles – slipper å hente vann i brønner og
elver. I stedet fyller de vann i en bøtte som

er koblet til to slanger. Slangene har små
hull, slik at vannet pipler ut og gir jevn vanning av grønnsakene.
Foster er leder for bøndene og ønsket selv
å ta i bruk nye metoder.
– Uten kunnskap hadde jeg ikke greid å
komme meg videre som bonde. Jeg hadde
stagnert. Jeg drev også med tobakk, men
nå tjener jeg mer på grønnsaker enn på tobakk, så det har lønt seg for meg å investere, smiler han.
De tolv bøndene startet opp i desember
2020. Første avling solgte de for 4500 kroner. Neste avling fikk de 11 500 kroner for.
I tillegg til å lære seg å bruke nye metoder,
får de også tett oppfølging av en agronom.
Interessen for å være med har vært stor,
forteller Foster.
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– Vi har fått resultater så fort, og det har
gjort folk nysgjerrige og interesserte. På
kort tid har folks inntekt endret seg, og det
er jo motiverende, smiler han.
BLE IMPONERT
Gezina Banda er i full sving med å fylle bøtta
med vann i brønnen. Hun er en av dem som
ville investere i dryppsystem.
– Jeg kom litt senere med, for jeg var ikke
helt sikker på om jeg vil være med. Men jeg
ble så imponert når jeg så hvordan grønnsakene vokste at jeg bestemte meg for å
være med, forteller hun.
Med datteren Christina (2) på ryggen går hun
og setter bøtta på plass på stativet i åkeren.
Så kan dryppsystemet gjøre jobben uten at
hun løfter en finger for å vanne.
– Jeg har lyst til å videreutvikle det jeg lærer
her i min egen grønnsakåker hjemme. Jeg
skjønner jo nå hvor mye jeg har oversett og
ikke tatt til meg tidligere, sier hun.
Salome Foster er også en av bøndene som
er med.
– Jeg ble utrolig motivert da jeg fikk høre om
prosjektet. Ikke minst ble jeg motivert av å
høre hvor mye de tjente, smiler hun.
Sammen med ektemannen har hun dyrket
tobakksplanter, men ønsket å spe på inntektene sine.
– Vi har vært bønder bestandig, men det å
se ting med nye øyne har vært utrolig lærerikt. Da jeg startet med mitt første grønnsaksbed, trodde jeg at jeg kunne tjene
rundt 160 kroner på grønnsakene mine.
Agronomen sa at jeg kunne gange det med
ti, altså 1600 kroner. Det trodde jeg ikke på.
Men det har vist seg å være sant, ler hun.
Salome ble inspirert av å høre
om prosjektet og er nå en ivrig
deltager. Her fyller hun bøtta
med vann så hun kan sette i gang
irrigasjonssystemet i åkeren.

Hun legger ikke skjul på at det å være bonde
har vært et tøft liv.
– Før var det hardt, men nå går det jo som en
drøm, avslutter hun. n
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Inspirerer småbønder
til å drømme stort
Alt Takondwa Phanga tar i, spirer og gror, og det går
gjetord om den flinke agronomen. Selv har han bare ett
mål: å dele raust av alt han kan, slik at småbønder kommer seg ut av fattigdom og sult.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

– Her må du hjelpe vannet litt frem, sier
agronom Takondwa Phanga mens han
børster litt jord bort fra det lille hullet i
slangen.
Vi er i landsbyen Chingagwe i Malawi, hvor
tolv småbønder er på opplæring i moderne
jordbruk.
– Jeg hjelper småbønder med å høyne
kvaliteten på avlingene slik at de kan høste
mer og samtidig øke inntektene sine, forteller han.
Prosjektet startet i desember i 2020, og
allerede ett år senere har bøndene tredoblet inntektene sine. Selv har han ansvar for 17 andre områder med tilsvarende
opplæring.
Målet er å få småbønder ut av fattigdom
og sult, samtidig som de utvikler seg som
bønder.
GJØR EN FORSKJELL
De tolv bøndene vi møter i dag, har investert i et sett med kvalitetsfrø, et vanningssystem og gjødsel. I tillegg lærer de
seg gode metoder for å utvikle jordbruket
sitt.
– Jobben min er perfekt for meg. Min
lidenskap er å hjelpe bønder til å utvikle
seg, slik at de kan få bedre resultater.
Gjennom jobben min kan jeg være med på
å gjøre en forskjell.

Det tradisjonelle jordbruket skaper stort
press på både jord og vannressurser. De
moderne jordbruksmetodene, som gir
større og sikrere avlinger på mindre areal og med mindre bruk av vann, er utilgjengelige for småbønder i verdens fattigste land. Både irrigasjonsutstyr, frø og
kunstgjødsel selges kun i store kvanta,
bøndene mangler utdanning, og de færreste har økonomisk overskudd til selv en
liten investering.
Med det nye vanningssystemet bøndene
har investert i, slipper de hyppige turer til
brønner og elver for å hente vann. I stedet fyller bøndene vann i en bøtte som er
koblet til to slanger. Slangene har små hull,
slik at vannet pipler ut og gir jevn vanning
av grønnsakene.
UTVIKLER SEG VIDERE
Ofte kan det være trangt om plassen i
landsbyer og hager. Derfor er også plassutnyttelse et viktig tema Phanga lærer
bort. I stedet for å plante én rad med tomater bruker de den samme plassen til å
dyrke to rader. De får også en innføring i
hvilke grønnsaker som bør plantes og oppbevares slik at de kan øke inntektene sine.
– Bøndene som er med i prosjektet, har allerede tjent nok til å kjøpe seg hønsegård,
skoleuniformer eller sende barna på skole.
De har også nok mat til hele familien. Vi
kan også se at de kjøper mer land og utvider, forklarer han.

Agronomen ser en stor forskjell etter at
bøndene ble med i prosjektet.
– Bøndene ville dyrket grønnsaker uansett,
men ved å være med i prosjektet har de
tatt til seg ny kunnskap. De har tatt denne
kunnskapen med seg hjem og utvikler seg
videre som bønder.
Han ser også en endring i hverdagslivet.
Bøndene og familiene deres har nå god
og forutsigbar tilgang til grønnsaker. De
har økt inntektene sine og investerer videre. Før hadde de kanskje ingen eller lite
penger, men nå har de en stabil inntekt
som sørger for næringsrik mat på bordet
hver eneste dag.
STYRKER LOKALSAMFUNNET
For agronomen har det helt siden studietiden vært viktig å styrke lokalsamfunn. Den
grunntanken har han tatt med seg inn i yrket sitt. Ved å styrke lokalsamfunn kan man
få til langsiktig og bærekraftig endring.
– Jeg gleder meg ekstra over at jeg klarer
å inspirere bønder til å tenke stort og løfte
blikket. Mitt budskap er at bønder må bli
mer visjonære. Ikke bare se ned i jorda,
men åpne opp for nye måter å gjøre ting på
og se nye muligheter.
Ved å reise mellom 18 forskjellige
lokalsamfunn følger han drømmen han
hadde som student.
– Målet mitt er å få andre til å se hvordan de
selv kan endre sine egne liv. Som nyutdannet håpet jeg at jeg skulle få jobbe i Kirkens
Nødhjelp. Nå gjør jeg det, og det gjør meg
så stolt. Måten Kirkens Nødhjelp jobber
med lokalsamfunn på, er så riktig og viktig.
Jeg er så stolt over at jeg får være med på
å forandre verden, smiler han. n
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Det handler
om rettferdighet
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Ofte blir klimaendringene fremstilt som et problem som
handler om for store mengder av klimagasser i atmosfæren. Det stemmer til dels. Men i den fremstillingen får
vi ikke frem årsakene til at det er sånn, eller hvordan
ansvarsfordelingen er.
Gjennom Fasteaksjonens politiske kampanje prøver vi i Changemaker, sammen med
Kirkens Nødhjelp, å få frem at klimaendringene er et globalt urettferdighetsproblem.
Hva betyr egentlig det? Og hva kan vi gjøre
for å endre det?
Som vi pleier å si: Det er mennesker som er
skyld i at verden er urettferdig, og da er det
også vi som må gjøre noe med den urettferdigheten. Det gir håp og mulighet til å være
med på å forandre verden. Samtidig minner
det oss på de store urettferdighetene menneskeheten har skapt.
Klimaendringene er et slikt eksempel. De
som har skapt klimaendringene i utgangspunktet, er ikke de som opplever de verste
konsekvensene. Og det er de som er fattige
fra før, som kjenner det aller mest på kroppen. De landene som har tjent seg rike på
fossile brensler, er seg selv gode nok når de
ikke tar innover seg hvilke ødeleggelser de
har skapt for mennesker på den andre siden av kloden. Klimaendringene er altså et
problem skapt av noen, og så går det mest
ut over noen andre. Og det er mye penger
og makt inne i bildet.
Det kan virke vanskelig å gjøre noe med

Bli med i
Changemaker

et så stort problem. Hva har egentlig en
enkeltperson å si i det store bildet? Under
Fasteaksjonen skal Changemaker reise
rundt i hele landet for å treffe konfirmanter
med budskapet om at det faktisk er mulig
gjøre noe med urettferdigheten. I Fasteaksjonens politiske kampanje viser vi at gjennom å kanalisere urettferdighetsfølelsen
inn i et felles engasjement kan vi skape
ekte, varig forandring.
Under Fasteaksjonen i år skal konfirmantene i tillegg til å gå med bøsser få tydelige
handlingsalternativ i engasjementet for klimarettferdighet. Handlingsalternativet skal
være å bli med i Changemaker. Vi skal vise
at kampen for global rettferdighet kan skje
over hele landet, fra enhver menighet eller
gjeng med ungdommer som ønsker å bidra.
Vi har dårlig tid til å stanse klimakrisa, men
vi har troa på at det er mulig. Da må vi ha
med alle, og da må rike land både kutte selv
og finansiere klimatiltak og -tilpasning i det
globale sør. Norge gjør ikke på langt nær
så mye som er nødvendig. For å få til dette
er vi avhengig av unge som roper høyt. Det
skal vi gjøre i Fasteaksjonen ved å vise at
det er håp i en dråpe vann – og i unges engasjement. n

Naja Amanda Lynge Møretrø,
leder i Changemaker
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De første årene ble det gjennomført flere
klesinnsamlinger med overveldende resultater.
Her er Døvekirken tatt i bruk som lager for pakkene.
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75 ÅR MED
NØDHJELP
For 75 år siden startet Kirkens Nødhjelp som en liten kirkelig innsamlingsaksjon. I dag er vi en av Nordens største
bistandsorganisasjoner.
TEKST: Eli van der Eynden FOTO: Arkiv

Det er mye som har endret seg siden 1947
– både i Kirkens Nødhjelps arbeid og samfunnet for øvrig. Men grunntanken vår står
fast: Folk i nød skal ha hjelp.

flyktninger i Mellom-Europa og Midtøsten.
Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med
Det Lutherske Verdensforbund og Kirkenes
Verdensråd.

Helt fra dag én har vi arbeidet i krevende
områder og situasjoner. Og det er der vi skal
være: Vi skal stå bi, på oppdrag for menneskeverdet, rettferdigheten og verdigheten.

Kirkens Nødhjelp ble en egen organisasjon på Menighetenes Landsforbunds møte
i 1953. Hjelpearbeidet ble utvidet til å gjelde de mange flyktningene i Hong Kong etter Folkerepublikken Kina ble proklamert i
1949, jordskjelvofre i Algerie, krigsrammede i Kongo og flomrammede i India.

Her får du et overblikk over Kirkens Nødhjelps historie – og et aldri så lite dykk i bildearkivet.
1940- OG 50-TALLET: BEGYNNELSEN
I oktober 1945 ble Menighetspleiernes
Landsforbund stiftet for å samordne kirkens hjelpearbeid etter andre verdenskrig.
Etter hvert så forbundet at hjelpen ikke
nådde alle. Maten gikk først og fremst til
våre tidligere allierte i Frankrike, Nederland, Belgia og Hellas. Samtidig så man at
nøden kanskje var enda større i et sønderknust Tyskland.
I oktober 1947 bestemte forbundet at de
skulle sette i gang en aksjon for nødlidende
mennesker i Tyskland. Aksjonen fikk navnet
Kirkens Nødhjelp. Med tiden ble det også
bestemt at kirker i Norge skulle fortsette
å være engasjert i hjelpearbeidet blant

1960-TALLET: BIAFRAS NØD
I de første årene drev Kirkens Nødhjelp
utelukkende med katastrofehjelp. Men etter hvert startet organisasjonen også sine
første langsiktige utviklingsprosjekter.
Det første var i Abakaliki i Øst-Nigeria i
1962. Gjennombruddet for Kirkens Nødhjelp
som bistandsorganisasjon ble nødhjelpen
til de sultrammede i Biafra i Nigeria i 1966.
Her gikk Kirkens Nødhjelp inn i et nordisk
samarbeid og drev humanitær bistand til
områder som ikke var kontrollert av noen
anerkjent stat, og de tradisjonelle humanitære organisasjonene tilknyttet FN og Røde
Kors måtte forholde seg passive.
Daværende generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp, Elias Berge, ledet innsamlingen
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til og hjelpearbeidet i Biafra. Svært mange
forbinder nok ennå Kirkens Nødhjelp med
denne sunnmørske «fiskerpresten», som
fortvilet vendte hjem fra krigens herjinger
og ba det norske folk om hjelp.
1970- OG 1980-TALLET: VEKSTÅRENE
I 1972 startet Kirkens Nødhjelp et distriktsutviklingsprogram i Sør-Sudan, det som
skulle bli det største utviklingsprosjektet
i norsk historie på daværende tidspunkt.
Kirkens Nødhjelp sendte ut norske eksperter innen jordbruk, helse, undervisning, veibygging og vannforsyning.
I 1971 ble det igjen startet arbeid i Asia
i forbindelse med frigjøringskrigen i
Bangladesh. I 1976 ble virksomheten ut-
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videt til Latin-Amerika. Opptakten var
Kirkens Nødhjelps engasjement etter
jordskjelvkatastrofen i Guatemala i mars
samme år.
Veksten fra et europeisk hjelpearbeid til
et verdensomspennende hjelpearbeid må
sees i sammenheng med frigjøringen av tidligere kolonier, særlig i Afrika, og behovet
for å gi bistand til de nye nasjonene.
Kirkens Nødhjelps opptrapping av det
verdensomspennende engasjementet gikk
fort gjennom 70-tallet. Det hadde sammenheng både med et økt giverengasjement
– blant annet gjennom TV-aksjonen i 1977
– og ikke minst de offentlige støtteordningene (NORAD/Utenriksdepartementet) som

ble etablert i denne perioden.
Større hjelpeprosjekter i Etiopia, Mali og Eritrea ble startet opp på 80-tallet, samtidig
som et hjelpearbeid blant afghanske flyktninger kom i stand i samarbeid med Det
norske flyktningeråd.
1990-TALLET OG UTOVER:
SAMARBEIDSÅRENE
I 90-årene ble ringen geografisk sluttet med
et opptrappet engasjement i Europa, da organisasjonen gikk tungt inn med hjelpearbeid i forbindelse med oppløsningen av det
tidligere Jugoslavia.
Underveis i utviklingen skjønte man snart at
norsk ekspertise ikke alltid passet i andre

2

3

4

land. Ofte hadde lokalbefolkningen erfaringer og kunnskap som passet bedre i den
lokale konteksten.
Kirkens Nødhjelp har derfor utviklet seg til
å bli en partner- og nettverksorganisasjon.
Det direkte engasjementet ute er trappet
ned, og samarbeidet med partnere – både
på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå –
er utvidet.
NÅTID: GRENSELØS NESTEKJÆRLIGHET
I dag jobber Kirkens Nødhjelp med akutt
hjelp i kriser, langsiktig utviklingsarbeid
og politisk påvirkning i over 30 land. Hvert
år når vi millioner av mennesker i katastrofesituasjoner, flyktningleirer og sårbare lokalsamfunn.

Vi jobber med ulike temaer som blant annet kjønnsbasert vold, klimarettferdighet,
fredsbygging og vann, sanitær og hygiene.
Kirkens Nødhjelp er fremdeles norske
menigheters forlengede diakonale arm og
jobber på vegne av norske kirker for å virkeliggjøre Guds kjærlighet ute i verden – akkurat som i starten i 1947. Arbeidet utføres
uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.
Takket være givergleden til det norske folk
opplever mennesker virkelige og varige
forandringer. Sammen med givere, partnere og støttespillere kjemper vi hver dag
for en mer rettferdig verden. n

5

1: Flyet «Angel of Mercy» før avreise
fra København med nødhjelp til Biafra
21. juli 1968. Fra venstre på bildet: Elias
Berge, direktør Laursen i flyselskapet,
kaptein Axel Duch og kontorsjef Thyge
Troelsö i Folkekirkens Nødhjelp.
2: Fiskeridepartementet ga Kirkens
Nødhjelp 2830 tonn tørrfisk til utdeling i
Biafra på slutten av 60-tallet.
3: Vannpumper og brønnboring var
en viktig del av distriktsutviklingsprogrammet som ble startet i SørSudan i 1972.
4: Generalsekretær Elias Berge hilser
på barn i Abakaliki-prosjektet Nigeria
i 1965.
5: Kjente politikere stilte med bøsse
under TV-aksjonen i 1977. Fra venstre:
Lars Korvald, Reiulf Steen, Erling
Nordvik, Gunnar Stålsett og Hans
Rossbakk.
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Skal fortelle historien
om Kirkens Nødhjelp
Gjennom mange år i Afrika har journalist Tomm
Kristiansen møtt Kirkens Nødhjelps ansatte, kommet
tett på deres arbeid og truffet de sårbare menneskene
organisasjonen arbeider for. Nå skal han fortelle deres
historier i en ny podkast.
TEKST: Kristine Eid FOTO: Privat

– Dette er et veldig spennende prosjekt,
som jeg gleder meg til å vise fram. Jeg har
bodd i Afrika i mange år og kjenner godt til
Kirkens Nødhjelp og det viktige arbeid organisasjonen gjør for noen av verdens mest
sårbare mennesker, sier Tomm Kristiansen.

menneskers liv, om kvinner og hvordan de
trekker beslutninger som får konsekvenser
for deres eget liv og deres familier. Om fred
og hvordan fred kan spre seg gjennom visjoner og handlinger fra en person i en liten
landsby til en hel region, sier Kristiansen.

Han er journalist, forfatter og tidligere
Afrika-korrespondent for NRK. De siste
årene har han laget podkasten «Tomms
afrikanske fortellinger».

I podkasten vil lytterne blant annet få bli
med til Etiopia, Sør-Sudan og Kenya.

Nå skal han lage en ny podkast for Kirkens
Nødhjelp i forbindelse med organisasjonens 75-årsjubileum. Den nye podkasten
vil blant annet handle om Kirkens Nødhjelps arbeid med vann, kjønnsbasert
vold og fredsbygging.
– Jeg skal fortelle om vannet som endrer
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– Lytterne kan forvente seg interessante
og viktige historier fra arbeidet til Kirkens
Nødhjelp gjennom 75 år. I tillegg vil podkasten gi lytterne fantastiske bilder fra Afrika.
Podkast og radio har alltid de beste bildene
fordi du lager dem selv, sier Kristiansen.
Den første episoden av Kirkens Nødhjelps
podkast vil bli publisert på verdens vanndag 22. mars. n
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Modige Yaro
får jenter til
å skinne
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Ikke la deg lure av navnet
«Girl shine». Det handler
ikke om at jenter skal
skinne av skjønnhet, men
at de skal ta et oppgjør
med alt som ties ihjel. Som
mensen, barneekteskap,
tidlige graviditeter og
kjønnssykdommer. Lederen
av det hele er beintøffe Yaro
Assima Bintou (17).
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Sola er i ferd med å gå ned over senteret
som brukes av kvinner og unge jenter. Her
forebygges kjønnsbasert vold, voldtatte
kvinner får hjelp, og unge jenter er med i
diskusjonsgrupper som skal gi dem muskler til å stå imot alt de kan utsettes for.
Sola er på vei ned når vi møter jentene,
som har et brennende engasjement for alt
som er tabu. Og det passer ekstra bra når
de er med i et av våre prosjekter som heter
«Girl shine».
– Jeg har blitt valgt til å lede gruppa, for
jeg er ikke så redd for å si hva jeg mener,
smiler Yaro Assima Bintou.

om vold og sex, forteller hun.
Yaro er ikke redd for å si hva hun mener
eller å sette ord på vanskelige ting. Det
takker hun moren sin for. Moren har nemlig oppfordret henne til å stå opp for seg
selv og andre.
– Jeg synes ikke det er vanskelig å snakke
om disse temaene. Jeg har masse selvtillit
hjemmefra, sier hun lattermildt, men legger også til at ikke alle har det sånn.
– Mange unge sliter med dårlig selvtillit,
dårlig selvbilde og er usikre. De har mange
spørsmål om tidlige ekteskap, graviditeter,
prevensjon, kjønnssykdommer og seksuell utnyttelse, forklarer hun.
MENSEN ER FLAUT
«Girl shine» er en gruppe med 25 jenter
som møtes og diskuterer hver uke. Arbeidet ledes av vår partner sammen med
Yaro.
– Vi har lært utrolig mye av å være med i
gruppa, ikke minst om hvordan vi selv skal
håndtere utfordringer. Vi har lært om våre
rettigheter og å sette grenser. Ikke minst
snakker vi mye om mensen, forteller hun.

For mensen er et tabu det er vanskelig å
snakke om i Burkina Faso, som i veldig
mange andre land hvor vi jobber.
– Ikke engang mødre snakker om mensen.
Det er så utrolig vanskelig å snakke om.
Mange synes det er flaut. Ikke minst å blø
gjennom tøystykket vi bruker. Vi har jo ofte
ikke bind, forklarer hun.
Hun forteller videre at mange jenter ikke går
på skolen når de har mensen, rett og slett
fordi de er redd for å blø gjennom klærne.
– Mange skammer seg når blodet går gjennom. Det synes jeg er veldig vondt å høre
om, sier hun.
13 år gamle Ira Cecille er en av jentene
som deltar i diskusjonene til Yaro.
– Jeg synes det er utrolig spennende å
høre hva de litt eldre jentene sier, og jeg
tar det til meg, forteller hun.
Hun sier hun har blitt mye mer bevisst i sitt
forhold til gutter.
– Jeg har nok forandret meg etter at jeg
ble med her. Nå vet jeg hvilke grenser jeg
kan sette, sier hun. n

Ira Cecille synes det er gøy å være
med i diskusjonene de har i gruppa.

SKAPER TRYGGHET
Vi er i Burkina Faso, nærmere bestemt
Boromo. Landet har verdens hurtigst voksende krise, og så mange som 1,4 millioner mennesker er nå på flukt i sitt eget
land. Burkina Faso står på randen av en
sultkatastrofe, har stor vannmangel og
økende terror.
Antall barneekteskap er høyt, og det er
store mørketall på hvor mange jenter og
kvinner som utsettes for kjønnsbasert
vold. Behovet for å jobbe mot dette er stort.
Boremo er et område som mange flykter
til. Derfor har Kirkens Nødhjelp startet opp
et senter som skal hjelpe mennesker i nød
og gi støtte til lokalsamfunnene som tar
imot flyktningene.
– Min hovedoppgave er å få jenter til å bli
trygge på seg selv. Derfor snakker vi mye
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Vannet som forener
mennesker i nød
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I Burkina Faso er vannmangelen så stor at den sender
mennesker på flukt. Derfor bygger Kirkens Nødhjelp
brønner som hjelper både lokalbefolkningen og internt
fordrevne.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Så mange som 1,4 millioner mennesker er
på flukt innad i Burkina Faso nå. Det øker
presset på landsbyer som står helt uten
vann fra før.
– Før måtte vi gå fire kilometer for å skaffe
vann. Det ble vanskelig for mange av de eldre i landsbyen og flyktningene, sier Dofini
Boue i Fara utenfor Boromo i Burkina Faso.
Han står i skyggen under et tre. Gradestokken viser nesten 40 grader. All form for
bevegelse er utmattende, og det er ikke
vanskelig å forstå at å gå etter vann flere
ganger om dagen er en kraftanstrengelse
uten sidestykke.
EIERSKAP TIL VANNET
De hadde en brønn, men den var ødelagt.
Derfor har Kirkens Nødhjelp reparert flere
brønner i distriktet.
– For oss betyr vannet alt, både for dyr og
mennesker. Ikke minst bedrer det situas-

jonen for mennesker på flukt og oss, forklarer han.
Selv er han med i komiteen som sørger for
at vannstasjonen og solcellepanelet holdes ved like. For ikke lenge siden var det
flere deler som gikk i stykker. Det ble en
oppgave for dem å løse.
– Både internt fordrevne og lokalbefolkningen er med i vannkomiteen vår. Det
betyr at vi får eierskap og tilknytning til
vannet uavhengig av hvor vi kommer fra,
forklarer han.
Mens man før måtte gå flere kilometer til
brønnen, er det ikke store avstander mellom de to som er der nå.
ALT GÅR TIL MAT
Akkurat nå er det Idrissa Djeneba som
henter vann. Hun flyktet fra Kelebo for tre

år siden.
– Terrorister nærmet seg landsbyen. I dag
er ingen igjen i landsbyen jeg kommer fra.
Alle måtte til slutt flykte.
Hun forteller at hun hørte skyting i nabolandsbyen.
– Nå bor jeg her i Fara sammen med hele
familien min. For å overleve leter vi etter
gull. Men det er langt fra nok til å leve av.
Rundt 600 familier bor nå i området, som
deles av både lokalbefolkning og flyktninger.
– Vi har verken mat eller noe å leve av. Vi
har verken dyr eller land å dyrke. Det er et
stort problem, forklarer hun.
Hun kan ikke få sagt nok hvor mye hjelp
de trenger. Selv om de nå har fått vann,
trenger de også mat. Sulten er stor her,
understreker hun.
De har så lite penger at de må låne av andre. Men ofte havner man i en ond spiral
der man ikke klarer å betale tilbake.
– Alle pengene vi skaffer, går til mat til
barna våre. Det er helt forferdelig. Det er
vanskelig og vondt å leve her. n

Idrissa Djeneba måtte flykte fra terroristene i Kelebo for tre år siden. Nå henter hun vann i en brønn Kirkens Nødhjelp har bygd til både internt fordrevne og vertskommunen.
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Øker hjelpen til Syria

40

KIRKENS NØDHJELP MAGASINET

| 01 – 2022

Etter ti år med en krig som
ennå ikke er over, ligger
Syria i ruiner. 6,7 millioner
mennesker er på flukt i eget
land, og 13,4 millioner er
avhengige av humanitær
hjelp for å klare seg. Kirkens
Nødhjelp åpnet nylig eget
kontor og oppskalerer vårt
arbeid i landet.
TEKST OG FOTO: Arne Grieg Riisnæs

Etter at det verste bomberegnet har lagt
seg de seneste årene, har Syria i stor grad
falt ut av avisspalter og nyhetssendinger.
Og med det forsvinner en alvorlig krise
ofte også vekk fra folks bevissthet. For
den syriske befolkningen er situasjonen
og den akutte nøden høyst reell. Mer enn
400 000 mennesker er drept, mange sier
at tallet trolig er en halv million eller enda
flere. De uendelige ruinhaugene står der
som stadige monumenter på de nær ufattelige lidelsene. Og for de overlevende er
marerittet langt fra over. Folk mangler mat
og vann, helsehjelp og medisiner, strøm
og og skikkelig tak over hodet. Covidpandemien herjer, og den kalde vinteren
har for lengst satt seg.
– Folk mangler i grunnen alt. Ifølge FN le-

Benedicte Hafskjold leder Kirkens Nødhjelps
humanitære arbeid i Syria. Her i utbombede
Øst-Ghouta der vi blant annet rehabiliterer
ødelagte hjem.
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I flere områder av Syria må befolkningen klare seg med knapt én time med elektrisitet i døgnet.
Dette rammer også helsevesenet hardt, og vi sørger blant annet for sikker strøm med solcelleanlegg til helseklinikker i Øst-Ghouta. Margrethe Volden, seksjonsleder for Midtøsten i Kirkens
Nødhjelp, og Fader Meletius, leder for vår partner GOPA/DERD, ser her nok et anlegg i full drift.

ver nå over 90 prosent av befolkningen i
fattigdom, og det er dessverre svært lite
som tyder på at situasjonen vil bli noe
bedre i tiden framover, sier Benedicte
Hafskjold, Kirkens Nødhjelps landdirektør
i Syria og Libanon.
LIVSVIKTIG HJELP
Kirkens Nødhjelp og våre partnere har sørget for livsviktig hjelp helt siden konflikten
og krigen startet. Med etableringen av eget
kontor i hovedstaden Damaskus på slutten av fjoråret oppskalerer vi vårt arbeid
med blant annet rehabilitering av ødelagte
hjem og skoler, rent vann og toaletter, solcellestrøm, psykososial hjelp til barn samt
støtte til ofre for kjønnsbasert vold.
– I åtte år måtte vi flytte fra sted til sted
på flukt fra bombene. Det var helt fryktelig, og vi hadde så vondt av barna våre.
Da vi endelig kunne returnere, var det fortvilende å se at bygningen og leiligheten
vår omtrent lå i ruiner, sier fembarnsfaren
Maher. I flere måneder bodde de med
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store hull i tak og vegger og uten vinduer
og dører i bydelen Harasta i utbombede
Øst-Ghouta.
– Se hvor fint det er blitt nå, sier Maher
og viser oss stolt rundt i leiligheten som
nå er fullt rehabilitert av Kirkens Nødhjelps lokale partner. Alt er tettet, og provisoriske plastpresenninger er erstattet
med skikkelige vinduer og dører. Det lukter fortsatt nymalt på kjøkkenet når vi blir
servert et glass med trygt drikkevann rett
fra springen.
– Vi hadde aldri hatt råd eller klart dette på
egen hånd, og vi er så uendelig takknemlig for hjelpen vi har fått: Dette er starten
på et nytt og bedre liv for familien vår, og
ikke minst er jeg så utrolig glad for at barna våre nå kan legge seg om kvelden – i
et tett og ordentlig hjem med både strøm
og vann.

Fem millioner barn er født inn i den ti år lange
krigen i Syria, og mange sliter med alvorlige
traumer. Med dans, lek og moro får barna her i
Aleppo et kjærkomment avbrekk som en del av
vårt psykososiale arbeid.

DANS MOT TRAUMER
I tillegg til de enorme fysiske ødeleggelsene representerer de psykologiske
skadene store utfordringer i et land der
krigen har herjet i over et tiår. Og spesielt
barna er hardt rammet. Nær 5 millioner
barn er født inn i krigen, og Verdens helseorganisajon (WHO) mener at en hel generasjon barn har fått skader for livet som
følge av et årelangt og ekstremt stress,
som igjen forårsaker problemer med
læring, atferd og helse.
– Så altfor mange barn har opplevd at
nære familiemedlemmer eller venner har
blitt drept eller fått store skader. Barn
som har levd med dødsangst, mareritt
og traumer i årevis, sier Ezza som jobber
som aktivitetsleder ved ett av kommunesentrene rett utenfor Aleppo som støttes
av Kirkens Nødhjelp. I tillegg til musikk,
dans, lek og moro som en del av de
psykososiale aktivitetene får flere av barna også hjelp med skolearbeidet, særlig
de som har falt ut av skolesystemet fordi

Da Roni, pappa Maher og resten av familien endelig kunne returnerte til hjemmet sitt i Øst-Ghouta, var det fullstendig utbombet. – Se hvor fint det er blitt nå, sier Maher og viser stolt fram
leiligheten, som nå er fullt rehabilitert av Kirkens Nødhjelps lokale partner.

de sliter psykisk.
– Jeg er her to ganger i uken har det kjempegøy. Det beste jeg vet er å danse, men
også å tegne og male. De voksne her er
veldig greie, og jeg har fått nye venner, sier
Amne (11) før hun igjen kaster seg leende
ut i dansen sammen med de andre barna.

høre om yrkesrettet opplæring i maskinell
strikking. Med grundig opplæring og et
lite startlån fra Kirkens Nødhjelps partner
trakterer hun nå strikkemaskinen som en
proff, og sammen med seks andre kvinner
selger de strikkede barneklær på nettet
med god uttelling.

EN NY START
Med skyhøy arbeidsledighet og stadig
økende priser lever mange fra hånd til
munn og med minimal tro på en bedre
fremtid. For knappe to år siden kom
Ebithal (37) tilbake til byen Safereh sør for
Aleppo. Etter å ha lappet sammen den lille
og ødelagte leiligheten med hjelp fra venner satt den skilte kvinnen likevel fortvilet
sammen med sin kronisk syke bror – uten
inntekt og med store traumer.
– Jeg var fullstendig ødelagt etter alle
årene hvor jeg ventet døden når som
helst. Vi hadde ikke noe å leve av, og jeg
ante ikke hvordan vi skulle klare oss, sier
Ebithal, som for halvannet år siden fikk

– Jeg tjener ikke mye, men nok til å
forsørge både meg selv og broren min.
Enda viktigere er det at jeg har fått tilbake
troen på meg selv og lysten til å leve. Jeg
ønsker å glemme de forferdelige årene og
se framover. Jeg har en jobb å gå til, jeg er
stolt av meg selv og har fått gode venner
her på senteret. Jeg føler meg så heldig og
håper at så mange kvinner som mulig kan
få en ny sjanse som den jeg har fått, sier
Ebithal.
LOKAL FORANKRING
– Gjennom snart ti år i Syria har vårt samarbeid med lokale partnerne vist oss
hvor nøden er størst, og hvor hjelpen

trengs som mest. Sammen har vi bygget opp kjennskap og kompetanse som
gir mest mulig effektiv og bærekraftig
humanitær hjelp. Siden vi på slutten av
fjoråret etablerte eget kontor, oppskalerer
vi samtidig vårt arbeid for å kunne nå ut
til enda flere, sier Benedicte Hafskjold og
trekker frem rent og trygt vann som et
livsviktig eksempel.
– Sammen med våre partnere har vi sikret
millioner av syrere rent og trygt vann siden krigen startet. Og vi fortsetter for fullt
med å bore brønner som drives av solcellestrøm, rehabilitering av vannpumper og rørsystemer samt installering av
vanntanker. Dette handler ikke bare om å
sørge for livsviktig vann, men vel så mye
om å levere humanitær hjelp for at et så
hardt rammet folk igjen skal kunne leve
verdige liv. n
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Vannmangel blir en
ond sirkel for barn
Barn er enda mer utsatt enn voksne for sykdommer og andre problemer knyttet til urent vann, sier lege Ketil Størdal.
TEKST: Eli van der Eynden FOTO: Øystein Horgmo/Rikshospitalet

Størdal er barnelege og spesialist på
barnesykdommer ved Oslo universitetssykehus. Han forklarer hvorfor rent
vann er ekstra viktig for barn.
Hvilke sykdommer kan barn få når de ikke
har tilgang til rent vann?
Barn kan få i seg bakterier som ikke er
bra, fra urent vann, for eksempel kolera,
salmonella og shigella. Barn som bor i fattige land, får også de vanlige infeksjonene
som også barn i Norge får, sånn som for
eksempel rotavirus og andre virusinfeksjoner. Mye av det kan forebygges med god
hygiene, ren mat og rent drikkevann.
Hva skjer i kroppen til et barn som ikke har
tilgang til rent drikkevann?
Det kan starte en ond sirkel der man ikke
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Lege Ketil Størdal

tar opp næring godt nok etter en infeksjon.
Dermed er man mer mottakelig for nye infeksjoner, og de nye infeksjonene vedlikeholder en negativ prosess der kroppen aldri
repareres ordentlig. I tillegg til vann er mat
også kjempeviktig for å komme i gang med
reparasjonen og unngå nye infeksjoner.
Hva betyr rent vann for barns utvikling?
Det betyr veldig mye for å unngå infeksjoner, men også for å vokse normalt. Vi vet
at barn som får stadig nye infeksjoner, har
stor risiko for å ikke utvikle vekstpotensialet, altså at barnet ikke vokser som det
ellers ville gjort. Kortvoksthet hos barn på
grunn av for lite næring er et kjempestort
problem. De blir kortere, mindre og svakere. En annen ting er at veksten også er
viktig for utviklingen av hjernen. Så gjen-

tatte infeksjoner kan rett og slett gå ut
over hjernens utvikling.
Hvordan takler barn å være uten vann sammenlignet med voksne?
Barn tåler dårligere å være uten tilgang
til vann fordi de rett og slett har mindre
reserver og er mer utsatt jo mindre de er.
Hvis du er akutt syk, så trenger du mye
væske. For eksempel ved omgangssyke
må du erstatte væsken du mister, ellers
kan du bli uttørket eller dehydrert. Det er
en viktig grunn til at barn dør av infeksjoner i mage og tarm. Cirka en tredel dør akutt,
og så er det en god del som dør i etterkant
fordi man kommer inn i den onde sirkelen
der tarmen ikke repareres, og barnet ikke
klarer å ta opp viktige næringsstoffer. n

Vi takker våre samarbeidspartnere

Økologisk mat til
hele Norge
› norganic.no

DIN ARV:
EN KILDE
TIL LIV!

Med ditt testament er du med på å sikre
fremtiden til dem du etterlater deg. I
tillegg kan en del av din arv gi liv og håp
til noen som bare ønsker seg en fremtid.
Ønsker du mer informasjon om arv,
testament og Kirkens Nødhjelps arbeid?
Vi setter pris på å høre fra deg. Vi har
også mulighet til å formidle gratis
advokatbistand.
Ta gjerne kontakt med
Siv Holthe Krogh (480 52 166) eller
Kirsten Hammerstrøm (932 42 456)
for en uforpliktende samtale!
www.kirkensnodhjelp.no/arv
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Andakt
Av Siv Bonde,
Kirkens Nødhjelp

Å gå med bøsse
er tro i praksis
eller tar andre utfordringer.

Det er typisk norsk å være god, sa Gro,
statsminister i Norge i sin tid. Hun viste
til idrettsprestasjoner og musikerne våre.
Jeg husker at jeg den gangen syntes det
var fint å høre. Men hva skal til for å være
god i noe? Ha ressurser, ha muligheter,
jobbe hardt, og så får man ting til! I arbeidet i Kirkens Nødhjelp har jeg møtt mange
ressursterke mennesker. Etter turer til felt
hvor jeg har møtt partnerorganisasjoner
og menneskene vi støtter, kjenner jeg på
en dyp respekt og beundring. Når mulighetene kommer i prosjektene, legges det ned
en enorm arbeidsinnsats, og mennesker
kjemper seg ut av den fattigdommen som
truer livet.

Når jeg går fra dør til dør med den bøssa,
gjør jeg det på vegne av noen andre enn
meg selv. I land vi jobber i, preges hverdagen av regntid som forsinkes og flommer som truer når vannet endelig kommer.
Det er så urettferdig at de som har minst,
er hardest rammet av klimaendringene. De
har ressursene, men frarøves mulighetene.
Nå i 2022 kommer jeg på bøsserunden til
å se for meg Mary i Malawi. Hun har klart
å femdoble avlingene sine til tross for
et vanskelig utgangspunkt, takket være
gode råd fra agronomer og investering i
dryppslangevanning.

Det er snart fastetid, som er tiden for
Fasteaksjonen 2022. Jeg gleder meg og
håper veldig på å få gå med bøsse igjen.
Jeg håper koronasmitte ikke vil hindre
oss, slik at vi kan gjøre det! Det blir spennende å se alle aktiviteter utfolde seg igjen
fra barn, ungdommer og voksne over hele
landet. Noen går, noen løper, noen isbader

Jeg vet at jeg vil gå for håp – i et verdensomspennende samarbeid for rettferdighet. Jeg hører fra kollegaer ute i verden
at arbeidet under pandemien har vært
anstrengende og tøft, men at vi midt i
dette har blitt mer sammensveiset, og arbeidet ruller videre på mektig vis. Under
Fasteaksjonen gir vi folk i Norge mulighet
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til være med og redde liv og kreve rettferdighet. For meg blir denne gåturen med
bøsse viktige skritt for rettferdighet fordi
det er en anledning til å utfordre medmennesker til å være med på dette.
Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg, sier
Jesus i Matteus kapittel 25. Vi er invitert til
å være gode nyheter for mennesker som
erfarer urett, til å utøve tro i praksis.
Jeg tror ikke det er typisk norsk å være
god. Jeg tror alle mennesker har ressursene, men at veldig mange mangler
mulighetene. Å stå midt i et stort globalt
arbeid for å skape muligheter sammen
med medmennesker motiverer meg. Da
kjenner jeg det er håp, tross klimaendringer som truer. Håpet ligger i det vi
gjør – SAMMEN – skritt for skritt, over hele
Norge og globalt. Det gjør godt å gjøre noe,
og det forandrer både oss selv og hverdagen for andre. Det er håp! n

Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426
Kontonummer 1594 22 87248
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2426

Håp i en
dråpe vann
Støtt årets fasteaksjon
Vipps valgfritt beløp til 2426
Eller gi på konto 1594 22 87493

www.fasteaksjonen.no

Slik bruker vi pengene:

5%
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Anskaffelse av midler
Administrasjon
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Slik jobber vi:
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Advocacy for
global justice

Humanitarian
assistance

58%
Long-term development
cooperation
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