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24. februar invaderte Russland sitt na-
boland Ukraina – og utløste med det den 
raskest voksende flyktningkrisen i Europa 
siden andre verdenskrig. Millioner har for-
latt et krigsherjet land. Millioner er på flukt 
internt i Ukraina.

Vi som jobber i Kirkens Nødhjelp, er vant 
til kriser. Vi må ofte håndtere flere kriser 
samtidig. Det er likevel uvanlig at krisene 
inntreffer så tett på Norge.

Da finner vi trygghet i 75 års erfaring med 
nødhjelpsarbeid og krisehåndtering. I 
katastrofer er situasjonen kaotisk, og da er 
koordinering av arbeidet alfa og omega. Og 
det er de erfarne aktørene best på. Vi kan 
rykke ut raskt og samarbeider med andre 
organisasjoner for å sikre hjelp til flest 
mulig mennesker.

I dette nummeret kan du lese om arbeidet 
vi gjør i Ukraina og nabolandene – og hvor-
for det er så viktig. Men du kan også lese 
om noen av de andre krisene i verden. I vin-
ter ble Malawi rammet av to ødeleggende 
flommer. I Afghanistan står halve befolk-
ningen i fare for å sulte. I Myanmar er situ-
asjonen fortsatt svært krevende etter mili-
tærkupp i fjor.

De andre krigene, katastrofene og flykt-
ningstrømmene tar ikke slutt, selv om ver-
dens øyne er rettet mot Ukraina. Folk i nød 
skal ha hjelp – uansett hvem de er, og hvor 
de bor.

Krigen i Ukraina har også forverret situa-
sjonen i flere sårbare land. Ukrainas frukt-
bare matjord har gitt landet kallenavnet 
«verdens kornkammer», og flere fattige 
land har importert store mengder korn fra 
Ukraina. Når det ikke lenger er mulig, sti-
ger prisene, og mennesker kastes dypere 
ut i fattigdom.

På den mer gledelige siden har vi lagt bak 
oss en fasteaksjon med svært gode resul-
tater. Det varmer å se den store givergle-
den hos det norske folk og det store enga-
sjementet blant frivillige, konfirmanter og 
menigheter. 

Det varmer også å se at mange melder seg 
som faste givere til Kirkens Nødhjelp i en 
usikker tid som også byr på vanskeligheter 
her hjemme. Vi takker for tilliten og jobber 
hver dag for å leve opp til den.

Sammen med dere fortsetter det vik-
tige arbeidet med å gi hjelp til dem som 
trenger det mest – enten de er i Malawi, 
Afghanistan, Myanmar eller Ukraina.

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER

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

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

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

For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens 
Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av verdens største 
humanitære allianser. Alliansen består av kirkelige 
organisasjoner over hele verden og samarbeider med 
organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp - Sammen for en rettferdig verden!
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FORSIDEN: Ukrainske flyktninger får vann, mat og et varmt 
sted å være. FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
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MATKRISEN SPRER SEG: Når verdens kornkammer står i 
brann, merkes konsekvensene langt utenfor landegrensene. 
Krigen i Ukraina har ført til økte matvarepriser i store deler av 
verden, og i land som Malawi og Sør-Sudan er situasjonen nå 
kritisk. I tillegg rammes bønder i fattige land av økte priser på 
kunstgjødsel.

MODERNE SLAVERI: 40 millioner mennesker lever i dag som 
slaver. I kullgruvene i Kambenene nord i Malawi risikerer 
arbeiderne livet på jobb hver eneste dag. De vet aldri om de får 
lønn, eller om de har jobb i morgen. Gruvene er dårlig sikret, 
og ras er ikke uvanlig. De ansatte jobber uten verneutstyr og 
frykter for livet.

TRAPPER OPP HJELPEN: I Afghanistan skyter matprisene 
i været mens ekstrem fattigdom øker. FN har nylig varslet 
at to av tre barn og deres familier står i fare for å sulte på 
grunn av den verste tørken på flere tiår. I samarbeid med FNs 
utviklingsprogram trapper Kirkens Nødhjelp nå kraftig opp 
innsatsen i landet.

STOLT JUBILANT: I mars ble 50 år med Kirkens Nødhjelp i Sør-
Sudan feiret med brask og bram. Det var flere sterke vitnemål 
fra mennesker som har jobbet med Kirkens Nødhjelp under 
konflikter og krig, og 100 ansatte var pyntet i lilla. Vi har tatt et 
dypdykk i arkivet og funnet fram bilder fra et halvt århundre 
med arbeid i landet.
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Millioner av mennesker har flyktet fra hjemmene sine 
i Ukraina, og behovet for humanitær hjelp er enormt. 
Kirkens Nødhjelp er til stede i Ukraina og nabolandene 
Romania, Ungarn og Polen. 
TEKST: Kristine Eid  FOTO: Håvard Bjelland

24. februar gikk Russland til angrep på 
Ukraina. Med fly, bomber og tanks har 
Russland inntatt landet som for tretti år si-
den frigjorde seg fra Sovjetunionen og ble 
uavhengig.
– Takket være midler som er samlet inn i 
Norge blant annet gjennom Fasteaksjonen 
og fra våre givere, kan Kirkens Nødhjelp 
støtte en katastrofeinnsats i Ukraina. Folk i 
nød skal ha hjelp, derfor er jeg veldig glad 
for at vi raskt kan bidra i kriser takket være 
våre støttespillere, sier generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Mange har flyktet fra alt de eier, og behovet 
for akutt nødhjelp er enormt. Folk trenger 
livsnødvendige ting som vann, mat, husly 
og medisiner.

ETABLERTE FLYKTNINGMOTTAK
Kirkens Nødhjelp støtter vår internasjonale 
humanitære partner ACT Alliance og flere 
av ACTs søsterorganisasjoner. I tillegg 
støtter vi våre lokale partnere i Ukraina og 
i nabolandene. Vi har nødhjelpsrespons i 
Ukraina, Ungarn, Romania og Polen. 

Gjennom våre partnere har vi etablert flykt- 
ningmottak i flere av grenseområdene, 
hvor flyktninger får husly, mat, vann, hy-
gieneartikler, førstehjelpsutstyr, medisin-
er og annen hjelp.

I den ukrainske grensebyen Berehove har 
vi etablert seks flyktningmottak sammen 
med vår partner Hungarian Interchurch 

Aid. I tillegg har vi etablert to flyktningsen-
tre i byen Barabás i Ungarn og byen Asztély 
i Ukraina.

Vi planlegger også reparasjon av infra-
struktur og skadde vannsystemer og har 
sendt rådgivere innen vann, sanitær og 
hygiene for å gjennomføre behovskartleg-
ging og støtte partnerne våre i startfasen.

BIDRAR TIL ARBEIDET MOT MENNESKE-
HANDEL
På grensen til Ukraina er situasjonen kao-
tisk. Mange frivilige organisasjoner ønsker 
å hjelpe flyktningene videre, men i mylderet 
av mennesker som vil hjelpe, finnes det 
også de som har andre hensikter. 

FN og flere hjelpeorganisasjoner advarer 
om at flyktninger fra Ukraina kan bli ofre 
for menneskesmuglere og utsattes for 
seksualisert vold. Kvinner og barn er ek-
stra utsatt for dette.

Sammen med våre partnere arbeider vi 
mot menneskehandel i Romania og Ukrai-
na. Vi bidrar med informasjonsdeling om 
hvordan man kan rapportere om mistanke 
om menneskehandel, og informerer om 
hvilke rettigheter flyktningene har. Vi til-
byr også steder hvor man kan få beskyt-
telse, og gir frivillige og sosialarbeidere 
opplæring i hvordan de skal etablere gode 
beskyttelsestiltak ved flyktningmottakene.  
n

Livsviktig hjelp
til Ukraina

Svetlana har flyktet med de tre 
barna sine. I dagesvis har hun 
vært på reise med eldstedatter 
Sofia, Victoria og Christina. Her 
har hun akkurat kommet over 
grensen til Polen.
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Larisa, Aleksei og datteren Kristina (15) satt livredde i 
kjelleren mens huset og nabolaget deres ble bombet i 
stykker. 
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland

Den lille familien er fra Kharkiv i det nor-
døstlige Ukraina. For kort tid siden levde 
de sine vanlige liv i landets nest største 
by, kjent som det industrielle og kulturelle 
sentrum. Mens Larisa og Aleksei skjøttet 
sine jobber, var Kristina med venner og 
katten Bella etter skolen.

ET LEVENDE MARERITT
Så kom bombene. Kharkiv har måttet tåle 
noen av de verste angrepene på sivilbe-
folkningen i den pågående krigen. Etter fire 
dager i kjelleren følte de at de ikke hadde 
noe valg; de måtte flykte, de måtte prøve å 
komme seg i sikkerhet.
– Vi levde et helt vanlig og godt liv. Og nå 
sitter vi her som flyktninger, sier Aleksei 
og ser over på sin datter.

Han snakker lavmælt og er tom i blikket, 
bare et døgn etter at de ankom flyktning-
mottaket i byen Berehove, helt på grensen 
mot Ungarn. Mottaket drives av Kirkens 
Nødhjelp sammen med vår lokale partner. 
– Alle vil ut av Kharkiv. Det er et levende 
mareritt der. Det var så mange mennesker 
på togstasjonen og på toget, men vi klarte 
å komme oss med. Og nå sitter vi altså her, 

som flyktninger i vårt eget land. Vi fatter 
ikke at dette skjer. Det er bare så grusomt 
vondt, sier han.

SOM EGEN FAMILIE
Sammen med femti andre familier får de 
tre varme senger, tre måltider om dagen 
og omsorg på flyktningmottaket.
– Selv om det er uvirkelig at vi plutse-
lig skal måtte be om hjelp fra andre for å 
klare oss, er vi enormt takknemlige for at 
vi kan være her og for den hjelpen vi får. Vi 
får god pleie, og alle som jobber her, be-
handler oss som om vi er deres egen fami-
lie. De er så enormt snille og gode mot oss, 
forteller Aleksei.

HÅPER PÅ KREFTBEHANDLING I UNGARN
Larisa har kreft og fikk behandling på 
sykehuset i hjembyen. Dette ble imidlertid 
bombet helt i starten av det russiske an-
grepet på landet. Nå håper familien at de 
kommer seg vel over grensen til Ungarn, 
og at hun kan fortsette behandlingen der.
– Vi vet egentlig ikke hvor vi ender, eller 
hva vi skal gjøre. Vi ønsker bare at det blir 
fred, slik at vi kan reise tilbake til byen vår 
– til livene våre. n

Flyktet for 
sine liv
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Kirkens Nødhjelp støtter våre 
partnere som har åpnet et senter 
for flyktninger i byen Lasi i Romania. 
Her får familier husly, mat og infor-
masjon om faren for å bli utsatt for 
menneskesmugling.

Daria (til høyre) 
og kvinnen hun 
møtte på grensen 
bestemte seg for 
å flykte sam-
men. Daria er fra 
byen Nikolaev i 
Ukraina.

Darina flyktet fra 
Kyiv med to barn 
og håper å kunne 

reise til USA.
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– Vi ville ikke flykte, men da bombene traff 
nabolaget vårt, ble jeg og mannen min enige 
om at jeg måtte flykte med barna for å redde 
dem, forteller Daria. Hun er 32 år gammel. 
 
Hun er en av flere millioner mennesker 
som har flyktet fra Ukraina siden krigen 
brøt ut 24. februar. De fleste av flyktnin-
gene er kvinner og barn. 
 
Daria bor nå på et senter for flyktninger i 
Lasi i Romania sammen med de to barna 
sine. Senteret er drevet av Kirkens Nød-
hjelps partnere. 

Hun og barna flyktet fra byen Nikolaev 
i Ukraina. På grensen møtte hun en an-
nen mor med to sønner. De to mødrene 
bestemte seg for å flykte sammen.  
 
SÅRBARE KVINNER OG BARN 
Kirkens Nødhjelp arbeider sammen med 
vår internasjonale humanitære partner 

ACT Alliance og flere andre partnere mot 
menneskehandel i Romania og Ukraina.
 
Vi planlegger å gi frivillige og sosialarbei-
dere opplæring i hvordan de skal etablere 
gode beskyttelsestiltak ved flyktningmot-
takene. Målet er å bidra til informasjons-
deling om hvordan flyktninger kan rappor-
tere om mistanke om menneskehandel, og 
informere om hvilke rettigheter de har.  
 
På senteret i Lasi i Romania, som er drevet 
av Kirkens Nødhjelps partnere, får flykt-
ningene husly, mat og beskyttelse.  
 
–  I krig og konflikt er kvinner og barn 
mest sårbare. Vi er nå svært bekymret 
for de som er på flukt fra Ukraina. Vi vet 
at Romania er et land hvor det foregår 
mye organisert menneskesmugling, sier 
Patrice Quinlan, rådgiver for arbeid mot 
menneskehandel og rettferdighet i Kirk-
ens Nødhjelp.

Hun besøkte nylig senteret i Lasi. 
 – Vi pratet med mange kvinner som hadde 
flyktet med barna sine. Mange fortalte at 
de ikke ville flykte fra Ukraina, men til slutt 
forstod at det var siste utvei, sier Quinlan. 
 
VIL GI FLYKTNINGENE TRYGGHET 
Darina er en annen kvinne på senteret i 
Lasi. Hun flyktet fra Kyiv med to barn. 
 
 – Den første tiden bodde vi hjemme hos 
en rumensk familie. Men familien hadde 
ikke lenger råd til å ha oss boende. Derfor 
måtte vi flytte hit, forteller Darina. 
 
Nå håper hun å kunne reise til USA, hvor 
familien har slektninger.
 
Kirkens Nødhjelp er nå i gang med å gjøre 
avtaler med flere partnere og vil arbeide 
langsiktig for å forebygge menneskehan-
del og utnyttelse av flyktninger i tiden 
framover.  
  – Ingen vet hvor lenge krigen vil vare. Nå 
må vi gjøre det vi kan for å gi flyktningene 
et så trygt og godt liv som mulig mens de 
er på flukt, sier Quinlan.   n

Millioner av mennesker har så langt flyktet fra Ukraina. 
I Romania får familier på flukt husly, mat og informasjon 
om faren for å bli utsatt for menneskehandel og utnytt- 
else mens de er på flukt.    
TEKST: Kristine Eid FOTO: Marie Fanget

Bekymret for kvinner 
og barn på flukt
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Matkrisen 
har blitt en kamp
på liv og død

Ring Majok jobber i bakeriet i Juba, men har fått 
mindre å gjøre etter krigen i Ukraina. Mel har blitt 
dyrere og mange kunder har forsvunnet.



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2022 11 

Mens krigen pågår for fullt 
mellom Ukraina og Russ-
land, tømmes kornlagre, 
møller, raffinerier og lager 
med kunstgjødsel. Land 
etter land melder nå om 
enorm prisvekst på varene 
de trenger aller mest for å 
overleve.  
TEKST OG FOTO: Anette Torjusen

De siste månedene har flere land merket 
konsekvensene av krigen i Ukraina. Mel- 
og kornprisene har skutt i været, prisen på 
matolje er mangedoblet, og prisen på kun-
stgjødsel har doblet seg. 

Verdensbankens president, David Malpass, 
uttalte at verden står foran en menneske-
lig katastrofe på grunn av matvarekrisen. 
Han påpeker at den store prisøkningen på 
mat fører til at «hundrevis av millioner» 
blir tvunget ut i fattigdom.

Verdensbanken har regnet ut at matvare-
prisene kan øke med 37 prosent. For dem 
som allerede er fattige, er utviklingen 
svært dramatisk.
– Vi frykter at dette bare er begynnelsen. 
I første omgang er dette en prisvekst som 
galopperer, i neste omgang kan vi få en stor 
forsyningskrise, sier Dagfinn Høybråten, 
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp jobber i 30 land, og til-
bakemeldingene vi får fra dem, er alarm-
erende.

FOLK GÅR FORBI BAKERIET
I Sør-Sudan forteller bakeren Gai Ruach 
Manyang om en enorm kundeflukt grunnet 
prisøkning i kombinasjon med inflasjon.
– Jeg er veldig bekymret. Både for landet 
mitt og mine 30 ansatte, sier Gai Ruach 
Manyang.
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På Kanybek Bakery i Juba har de merket store 
forandringer etter krigen i Ukraina brøt ut. 
Produksjonen er omtrent halvert på grunn av 
lavere etterspørsel, prisøkning og inflasjon.
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Han driver to bakerier i Juba i Sør-Sudan, 
Kanybek Bakery, og har merket en stor 
forandring etter krigen i Ukraina brøt ut.
– I 2014 til 2020 brukte jeg 20 sekker med 
mel daglig til produksjon av brød. Nå går 
det kun med åtte til ti sekker med mel. Det 
er en enorm endring i produksjonen vår.

Selv om det er stor aktivitet i bakeriet, er 
han bekymret for hvor lenge han kan holde 
det gående. 
– Før var det kø her. Nå går folk bare forbi 
bakeriet mitt.

Ring Majok tar effektivt inn og ut brød fra 
den glovarme ovnen, mens Gai forteller at 
de kjøper melet gjennom møller i Tyrkia, 
som igjen har importert hvete fra Russ-
land og Ukraina.

Bare siden krigen brøt ut, har prisen på 
en sekk mel på 50 kilo gått opp fra 37 til 
43 dollar. Det betyr at prisene på brød har 
økt med mellom 10 og 20 prosent de siste 
ukene.

I tillegg til at det sørsudanske pundet har 
blitt svekket.
– Verdien på pengene våre er så dårlig nå 
at folk verken har råd til mat eller brød, 

forteller han videre.

John Nyilek Ojet er nestleder ved bakeriet 
og sier han også merker godt at situasjo-
nen har endret seg.
– Vi håper situasjonen endrer seg, slik at 
markedet stabiliserer seg. Vi har en al-
vorlig situasjon i landet vårt nå.

MATKRISEN SPRER SEG
Fra Malawi har vi den siste tiden fått flere 
alvorlige rapporter. Folk har ikke råd til å 
kjøpe mat på grunn av prisstigningen. Våre 
ansatte forteller om barn som går på sko-
len på tom mage, og at mange familier nå 
knapt har råd til et måltid om dagen. 

Brødprisene i Malawi er tredoblet siden 
krigen brøt ut. I tillegg merker nå også 
bøndene at prisen på kunstgjødsel har økt. 
På et år har prisene doblet seg.

Nancy Zimba er bonde og forteller at hun 
nå må betale dobbelt så mye for en sekk 
med gjødsel.
– Dette rammer matsikkerheten vår for-
di de fleste bønder har ikke råd til denne 
gjødselen. Vi bruker organisk gjødsel, men 
for at vi skal få til en effektiv produksjon, 
må den blandes med kunstgjødsel. n

RAPPORTER FRA 
UTEKONTORENE

I Libanon frykter man at flere bak-
erier må stenge, og det kan bli stor 
brødmangel.

I Etiopia stiger matprisene hver 
dag, og det er stor bekymring for 
økonomien i landet. I tillegg trenger 
sju millioner mennesker akutt 
nødhjelp som følge av tørke.

Palestina er hardt rammet, da lan-
det importerer over 30 prosent av 
hveten sin fra Ukraina. 

Sudan importerer 35 prosent av 
hveten sin fra Ukraina. 

Haiti opplever høy inflasjon, og 
dette har blitt forverret som følge 
av krigen. 

Bonde Nancy Zimba forteller om dobling 
av prisen på kunstgjødsel i Malawi.
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Slik jobber vi 
i katastrofer

Når katastrofen inntreffer, 
er vi avhengige av å ha 
tilgjengelige midler for å 
kunne handle raskt. Takket 
være støtten fra givere og 
partnere er vi beredt til å 
reise ut på kort varsel når 
vi ser et behov som må 
dekkes.  
TEKST: Tonje Hellevig  FOTO: Håvard Bjelland, Håvard Hovd-

haugen, Aina Johnsen Rønning, Zahrah Nabi

Kirkens Nødhjelp var på plass da 100 000 ble hjemløse 
etter at stormen Ana traff Malawi i januar. Vi kunne 
raskt gi den flomrammede befolkningen vannkanner, 
myggnett, såpe og presenninger.
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ALARMEN GÅR
Det vi betegner som en alarm, kan utløses 
av ulike grunner over hele verden. Det kan 
være ved en naturkatastrofe som flom 
eller jordskjelv, i krig- og konfliktrammede 
områder eller i tørkekatastrofer. Alarmen 
går også ved en flyktningkrise, som nå, 
med millioner av mennesker på flukt fra 
krigen i Ukraina.

Når katastrofen inntreffer, kan Kirkens 
Nødhjelp raskt stille med eksperter på vann, 
hygiene og sanitær. Også i krig er dette 
noen av de mest elementære behovene. For 
mennesker i katastrofeområder og på flukt 
fører vannmangel, urent vann og dårlige 
sanitærforhold til spredning av smittsomme 
sykdommer. Det er ikke nok å sørge for rent 
drikkevann. Rene og trygge toaletter og hy-
gieneartikler er, sammen med rent vann, 
kjernen i katastroferesponsen.

En del av vår beredskap består også av 
personell som er eksperter på å ivareta 
sårbare mennesker som har gjennomgått 
traumer eller har blitt kastet ut i en sårbar 
situasjon, og derfor er svært utsatte.

UMIDDELBARE LIVREDDENDE TILTAK OG 
BEHOVSVURDERING
Parallelt med den umiddelbare nødhjelps-
responsen vurderer Kirkens Nødhjelp, 
sammen med sine partnere hvilke human-
itære behov det er, og hva vi kan dekke i 
den nærmeste tiden. Ved større katastro-
fer fungerer FN som koordinator for arbei-
det mellom de ulike organisasjonene, slik 
at vi sikrer hjelp til flest mulig mennesker.
På grunnlag av behov og spesialisering 
fordeles arbeidet mellom oss og andre 
organisasjoner. Kirkens Nødhjelp er blant 
annet spesialister på vann, sanitær og 
hygiene, psykososial støtte og arbeid mot 
kjønnsbasert vold og menneskehandel.

GJENNOMFØRING OG PROSJEKTFASE
Som en profesjonell humanitær organ-
isasjon ønsker Kirkens Nødhjelp å hjelpe 
flest mulig mennesker. Basert på behovs-
vurderingen vil vi oppskalere arbeidet for 
å dekke elementære behov. Dette er ofte 
vann, mat og husly, men kan også inkludere 
for eksempel hygieneartikler og ivare-
takelse av psykososial helse. I de tilfellene 
ressursene ikke strekker til, er det de mest 
sårbare menneskene som prioriteres.

I august i fjor responderte Kirkens Nød-
hjelp da 650 000 mennesker trengte nød-
hjelp i Haiti etter jordskjelvet. Sammen 
med lokale partnere bidro vi blant annet 
med å gjenoppbygge flere hjem og offent-
lige bygninger. I tillegg reparerte vi vann-
stasjoner og sanitæranlegg.

Bungmati er en av utallige byer og landsbyer 
som ble svært hardt rammet av jordskjelvet i 
Nepal. De fleste av husene ble ødelagt, og byen 
mistet sin vannforsyning.

Alarmen gikk nok en gang 24. februar i år, og nå er mange millioner mennesker på flukt fra krigen i 
Ukraina.
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NEDSKALERING OG EXIT-STRATEGI
Til slutt er målet at Kirkens Nødhjelp skal 
trekke seg ut og overlevere kunnskapen og 
tiltakene som er satt i gang til lokale myn-
digheter.

I Nepal responderte vi umiddelbart da 
jordskjelvet rammet 25. april 2015. Vi 
sikret trygt drikkevann til over 5000 inn-
byggere i Bungmati i tiden etter jordskjel-
vet. I etterkant av operasjonen trakk vi oss 
ut, og Kirkens Nødhjelp har ikke arbeid i 
Nepal i dag.

Støtten fra givere gjør at Kirkens Nødhjelp 
er klar til å rykke ut når alarmen går. Takk 
for at du er med på å redde og forandre liv. 
n

ALARM Umiddelbare 
livreddende tiltak

Behovsvurdering

Gjennomføring/
prosjektfase

Nedskalering, 
inkludert 

overlevering av tiltak

1 2

3 4

I løpet av 2022 vil 24 millioner afghanere oppleve akutt matusikkerhet. I Badakhshan-provinsen deler 
vi ut mat, rent vann, tepper og hygienepakker.
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Måtte binde fast 
barna i tretopper
Livredde og skrekkslagne kjempet de for livet i 
vannmassene som skyllet over landsbyene deres i januar 
i år. De måtte sitte flere døgn i tretopper mens de ventet 
på redningsbåter. Nå opplever Malawi enda en flom og 
matkrise.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Hovdhaugen/Anette Tojusen

– Jeg trodde jeg skulle dø. Alt gikk så fort. 
I det ene øyeblikket var jeg i huset mitt og 
lagde mat, i det neste sto jeg med vann til 
halsen, sier Elizabeti Senga. 

Hun er en av flere tusen flomofre som 
mistet alt de eide da stormen Ana rammet 
Chikwawa i Malawi 24. januar i år. 

MATPRISENE I VÆRET
Under et stort baobabtre i Mchenmsa har 
mange mennesker søkt seg inn i skyggen 
fra den stekende sola. Noen barn sitter 
og spiller mølle med stener, mens andre 
hjelper til med å lage mat av maismelet de 
har fått utdelt. Treet har siden januar vært 
den eneste beskyttelsen mot regn og sol 
på dagtid for klimaflyktningene. 
– Kvinner og barn sover på skolen om nat-
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ten, men vi må rydde bort alt på dagtid slik 
at barna kan få fortsette undervisningen, 
forklarer Elizabeti. 

På dagtid må alle være ute, uavhengig av 
vær og vind. Om natten ligger de så trangt 
at de ikke klarer å strekke ut beina, for-
teller hun. I en måned har hun bodd sam-
men med barna sine på skolen. Hjemmet 
hennes er totalskadd.

I mars ble området hun bor i nok en gang 
rammet av flom, denne gang av syklonen 
Gombe. I tillegg har krigen i Ukraina gjort 
at matprisene har økt dramatisk.
– Bare de siste tre–fire ukene har prisen 
på et brød på supermarkedet her i Lilong-
we tredoblet seg. Dette kommer på toppen 
av prisøkninger på andre basisvarer som 
for eksempel matolje, sier Håvard Hovd- 
haugen, landirektør i Kirkens Nødhjelp i 
Malawi. 

Det siste året har prisen på fem liter mat- 
olje gått fra cirka 50 kroner til 160 kroner. 
– Når vi vet at minstelønna i Malawi er cir-
ka 500 kroner i måneden, sier det seg selv 
at dette har dramatiske effekter på mange 
familiers økonomi. 

HÅPER GRØNNSAKSSALG SKAL GI NYE 
HUS
Kirkens Nødhjelp hjelper over 12 000 men-

nesker som er rammet av flom. Vi har i 
lang tid jobbet med 345 bønder i regionen 
ved blant annet å gjøre dem hardføre 
mot klimaendringer. Det har vært viktig i 
forbindelse med flommen. 100 av dem har 
fått ødelagt hjemmene sine. Av 22 plante-
felt er 9 ødelagt. 

Bonden Mathews Khembo forteller at pen-
gene de nå tjener på grønnsakene sine, 
etter hvert skal gå til å bygge opp hus og 
hjem som er ødelagt.
– Vi startet med opplæring og dyrking i 
september i 2021, og heldigvis har flere av 
avlingene våre bestått. 

Fordi bøndene nå har greid å produsere 
til tross for store vannmasser, har de kun-
net bidra med grønnsaker til flomofrene.  
Gjennom mikroinvesteringer har de kjøpt 
et enkelt vanningssystem, kvalitetsfrø 
og gjødsel i tillegg til å få oppfølging av 
agronom. 
– Takket være opplæringen og investerin-
gen kan vi produsere grønnsaker av god 
kvalitet. Vi håper at det skal gi oss nok 
inntekt til å bygge opp husene som ble tatt 
av flommen, sier Khembo. 

NØDRESPONS I KRISER
Kirkens Nødhjelp er til stede i kriser med 
rent vann, nødvendig utstyr og psykoso-
sial hjelp. I Malawi har vi delt ut vannkan-

ner, vannrens, tepper, myggnett, såper og 
presenninger. 
– Nå er vi inne i en akutt nødhjelpsfase, 
men det er viktig at vi er til stede her i lang 
tid. Det vil ta måneder og trolig år før disse 
områdene er tilbake slik de var før flom-
men, sier Håvard Hovdhaugen. 

Han har vært i flomområdene flere 
ganger, nå senest under utdelingen av 
utstyr til flomofrene. Nesten 85 000 hjem 
ble tatt av stormen Ana da den traff Mad-
agaskar, Mosambik og Malawi i januar og 
hadde med seg et voldsomt regn. 220 000 
bønder i seks distrikter ble hardt rammet 
av flommen. 77 500 avlinger ble ødelagt. 

Nå er det opprettet ni leire i områdene 
som ble rammet i Malawi. Kirkens Nød- 
hjelp jobber i seks av dem. Kvinner og barn 
bor på skoler, mens menn bor i telt som vi 
har satt opp. 

Kirkens Nødhjelp har satt opp toaletter 
i tilknytning til skolene. Fra før måtte de 
dele et toalett i skolebygningene de bor i.
– Vi er utrolig glad for at vi nå har toalet-
ter i tilknytning til skolen vi bor på. Det var 
utrolig utfordrende at så mange måtte dele 
den slitte doen på skolen, sier Elizabeti. n

Flere tusen har blitt hjemløse og folk 
mangler alt etter to flommer de siste 
månedene i Malawi. Kirkens Nødhjelp deler 
ut vannkanner, tepper, myggnett, såper og 
nødvendig utstyr. Her deler landdirektør i 
Malawi, Håvard Hovdhaugen, ut vannkanner 
til flomrammede i en av leirene vi jobber i.
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Det 
livsviktige 
vannet
På sykehuset i Siby i 
Burkina Faso måtte 
ansatte hente skittent vann 
fra en grumsete kulp til 
operasjoner og fødsler.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  
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Midt på plassen utenfor sykehuset står 
Ouelraogo Yacouba, som er leder ved Siby 
Health Center. Han står ved en vannpumpe 
og smiler bredt. 
– Se hvor nærme vi har rent og trygt vann 
til sykehuset nå, sier han entusiastisk.

VANNET GJORDE MER SKADE
I 2019 var situasjonen en helt annen for 
sykehuset. Alt vann man trengte til oper-
asjoner, fødsler og behandling av alvorlig 
syke, måtte hentes fra en usikret brønn 
langt unna sykehuset. 
– Vi hadde to fulltidsansatte som kun had-
de i oppgave å hente vann, forklarer han. 
Og vannet de hentet, gjorde vondt verre, 
forklarer han. 
– Vi prøvde jo så godt vi kunne å holde sår 
rene og behandle pasienter med tanke på 
at det skitne vannet ikke skulle gjøre mer 
skade, men det var vanskelig. 

Han forteller om gjentatte infeksjoner og 
diare som følge av skittent vann. Spesielt 
bekymret var han for operasjoner og fød-
sler hvor skittent vann kom i kontakt med 
sår. 
– Det var jo helt forferdelig at vi ikke had-
de vann. Hygienen var mildt sagt ikke bra, 
medgir han. 

Kirkens Nødhjelp er til stede i Burkina 
Faso med rent vann og forebyggende ar-
beid mot kjønnsbasert vold til lokalbefolk-

ningen og internt fordrevne. 

Så mange som 1,8 millioner mennesker er 
på flukt innad i Burkina Faso nå. Det øker 
presset på landsbyer som står helt uten 
vann fra før.

MINDRE INFEKSJONER OG DIARE 
Inne på fødestua hører vi små grynt fra sen-
ga. Det er 25 år gamle Mariam Soros lille 
gutt, som bare er noen timer gammel. Han 
har ikke fått et navn ennå, forteller hun. 

Hun tilhører vertskommunen i Siby og for-
teller at hun er veldig glad for at de nå har 
fått vann i landsbyen og ved sykehuset. 
Hver uke føder cirka 15 kvinner på Syke-
huset i Siby, og vannmangel har vært ek-
stra utfordrende med tanke på fødsel, for-
teller Yacouba.
– Vi har over to fødsler hver dag, og det 
kreves mye vann til både renhold og til 
selve fødslene. Så vi er så glad for at vi nå 
ser en nedgang i både infeksjoner og diare 
etter at vi fikk brønn og tilgang til rent vann 
her. 

Også 35 år gamle Boudo Salimata er glad 
for at hun nå kan føde på et sykehus med 
rent vann. Slik har det ikke vært med de 
fire andre barna hennes. 
– Jeg føler meg mye tryggere nå som jeg 
vet at hygienen er mye bedre, og at vannet 
som brukes, er bra, forteller hun. n

35 år gamle Boudo Salimata har 
akkurat født på sykehuset i Siby.
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Et nytt liv med nye doer
Burkina Faso opplever en økning i både ter-
rorisme, vannmangel og arbeidsledighet, 
og så mange som 1,8 millioner menne-
sker er nå på flukt innad i landet. På små 
områder skal både folk på flukt og lokal- 
befolkning dele vann, doer, beiteområder 
og hus. Det skaper store utfordringer. 

Anne Cathrine Seland, landirektør i Kirk-
ens Nødhjelp, sier at det er ekstra viktig 

Internt i Burkina Faso rømmer folk fra terror og mangel 
på vann og jobb. Det har skapt store konflikter mellom 
vertssamfunn og flyktninger. Bare det å gå på do har blitt 
et stort problem.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  
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at vi legger til rette for at både vertskom-
muner og internt fordrevne kan leve godt 
sammen. Derfor bygger vi både brønner 
og doer som kan deles likt mellom dem. 
– Vi oppretter blant annet vannkomiteer 
hvor vi både har med medlemmer fra 
vertskommunen og internt fordrevne, slik 
at de må samarbeide om bruk og vedlike-
hold, forteller hun. 

– NEDVERDIGENDE
Siden 2019 har Kirkens Nødhjelp jobbet 
med vann, sanitær og hygiene i Burkina 
Faso i tillegg til å jobbe med forebygging 
av kjønnsbasert vold som følge av terror 
og konflikt. 

Den siste tiden har det kommet mange in-
ternt fordrevne til Poura, en landsby ikke 
langt unna byen Boromo. Her var det ingen 
toaletter i det som nå har blitt en leir for 
mennesker på flukt. 

Siden 2020 har vi bygd ni doer her, som 
fordeles på rundt 200 mennesker. 

Badini Salif forteller at latrinene har betydd 
utrolig mye for verdigheten til de som nå bor 
der. Han er landsbysjef og er selv internt for-
drevet som følge av terror.

FLYKTET MIDT PÅ NATTEN
– Familien min ble angrepet midt på natten 
av terrorister. Broren min ble drept sam-
men med 23 andre. Vi måtte bare komme 
oss bort. Barna mine, kona mi og jeg kom 
oss i trygghet her i Poura, forklarer han.
– Mangel på toaletter skapte så store prob-
lemer for oss. Vi måtte gå på do i busker og 
kratt, og da ble vi kjeppjaget bort, forteller 
han. 

Han forteller at det var forferdelig å kjenne 
på skammen de da følte. 
– At man ikke kan gå på do, er jo en skam 
i seg selv. Det var så flaut. Vi ble truet til-

bake for å plukke opp vår egen avføring 
av lokalbefolkningen, selv om vi prøvde å 
være diskré og kun gikk på do på steder 
hvor det ikke var andre mennesker eller 
boliger. Det var så nedverdigende, fortell-
er han.

FØLTE SEG UTRYGGE
Kvinner og jenter følte seg også veldig 
utrygge hver gang de skulle på do. De måtte 
ofte gå i skjul i mørket. Men det var langt 
fra trygt å gå ut av leiren og inn i skog, 
kratt og bak busker. 

Etter at leiren fikk ni toaletter, har situas-
jonen forandret seg. 
– Vi har fått et mye bedre forhold til verts- 
kommunen og lokalbefolkningen, og det er 
ikke lenger konflikter knyttet til sanitære 
forhold. De har bedret livssituasjonen vår 
betraktelig, sier han. n
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Josephs utrettelige kamp 
mot moderne slaveri
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Vi er bare noen kilometer fra grensa til 
Zambia i den lille byen Mkanda i Malawi. 
I dette området jakter kriminelle på billig 
arbeidskraft som de kan lokke med seg til 
nabolandet. Menneskehandlere går stadig 
nye veier for å tiltrekke seg spesielt sårbare 
barn og kvinner. Fattigdom og få jobber gjør 
at menneskehandlere har en enkel jobb. Det 
vil politiet i byen ha en slutt på. 
– Vi har en stor jobb foran oss, men vi 
prøver å målrette arbeidet vårt slik at vi 
kan mobilisere når det er størst trafikk 
over grensa, forklarer politibetjent Joseph 
Zampondekeza.

SPORLØST FORSVUNNET
FNs arbeidsorganisasjon og Global Slavery 
Index anslår at 40,3 millioner mennesker 
lever i en eller annen form for slaveri. Av 
disse er 25 millioner ofre for tvangsarbeid, 
mens 15 millioner lever i tvangsekteskap. 
Utnyttelsen foregår ofte i det skjulte, der-
for er mørketallene store.

Joseph er en av ildsjelene bak menneske-
handelsarbeidet som Kirkens Nødhjelp har 
støttet i flere år. På en liten motorsykkel 
tråler han jevnt og trutt grensa på jakt et-
ter mistenkelige personer og for å avdekke 
smuglere. Han har flere ganger stoppet 
dem på grensa. Den siste tiden har det også 
vært kidnappinger av unge mennesker. 
– Flere har ufrivillig blitt tatt med ut av 
landet uten at vi har noen spor om hvor de 
har blitt av. Familiene er jo dypt fortvilet, 
sier han. 

Selv om menneskehandel har vært et 
stort problem i flere år, ser han nå at det 
stadig benyttes nye metoder som gjør det 
nærmest umulig å fange bakmennene. 

For når politiet klarer å stoppe menne-
skehandel og prøver å få saken for retten, 
opplever de gjentatte ganger at saken fall-
er. De er helt avhengige av vitnemålene til 
ofrene. De sier en ting i avhør med politiet, 
men en annen ting i retten. 
– Vi ser at påvirkning av vitner er en ny 
metode de nå benytter seg av. Vi ser at of-
rene blir tilbudt penger og lovnader, slik at 
de endrer vitnemålet sitt. Dermed går de 
ansvarlige fri gang på gang. 

Joseph sier det er viktigere enn noen gang 
at de jobber smartere og mer på tvers av 
etater, slik at de kan få stoppet moderne 
slaveri. 
– Vi ser blant annet at vi bør sette inn 
støtet når bønder starter innhøstning. Det 
er en periode hvor vi opplever økt menne-
skehandel fordi det er enormt behov for 
arbeidskraft.

Samtidig som politiet jobber med å være 
mer operative, ser de at samarbeid 
med sivilsamfunn og andre politidistrikt 
også kan være med å stoppe menneske- 
smuglerne. 
– Forebyggende arbeid er også viktig for 
oss, ikke minst å gjøre lokalbefolkningen 
oppmerksom på farene. Ofte henvender 
de seg jo til fattige og sårbare mennesker 
som føler de ikke har noe å tape.  

VOLD OG OVERGREP
Pastor Joseph Damazio er en av dem som 
har jobbet tett med både politiet og lokal-
befolkningen for å forebygge menneske-
handel. 
– Situasjonen forverret seg under pande-
mien, fattigdommen økte, og mennesker 
ble mer sårbare fordi alt var nedstengt. 
Det ga grobunn for enda mer menneske-
handel. De ble tilbudt penger og ble lovet 
en god og trygg jobb. Mange klarte ikke 
å si nei til det. De hadde munner å mette, 
forklarer han. 

Men historiene han har fått høre i ettertid, 
er om alt annet enn gode og trygge jobber. 
– Folk har blitt behandlet så dårlig, de har 
ikke fått lønn og har vært slaver på hotell-
er, restauranter, gårder, innen prostitusjon 
og i boliger. De har jobbet lange dager og 
fått verken mat eller vann. 

I tillegg har mange opplevd vold og over-
grep. 
– Jeg blir oppriktig lei meg når jeg ser hva 
som foregår, og jeg bruker gudstjenestene 
til å forebygge at dette skal skje. Slik at vi 
kan stoppe alle som er involvert i slaveri-
et, avslutter pastoren. n

På grensa mellom Zambia 
og Malawi blir menneske- 
handlere mer og mer ut-
spekulerte. Politibetjent 
Joseph Zampondekeza er 
en av dem som prøver å få 
satt en stopper for at fattige 
tvinges inn i slaveri.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

“Situasjonen 
forverret seg 

under pandemien, 
fattigdommen økte, 
og mennesker ble 

mer sårbare fordi alt 
var nedstengt.”

Joseph Zampondekeza
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Hver kveld ber Pililan Mzuma 
om at han ikke skal miste livet 
i gruva dagen etter.

Et umenneskelig liv
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Mørket har senket seg over landsbyen 
Muryabweka i området Kambenene nord i 
Malawi. Pililan Mzuma (21) gjør seg klar til 
å legge seg. Klokka er bare 19.30, men om 
han skal klare å komme seg opp på jobb 
klokka 02 på natta, må han legge seg nå. 
Han må opp så tidlig for å ta fatt på den flere 
timer lange veien inn til gruvene i fjellene 
bak landsbyen. 

Det siste han gjør før han legger seg, er å 
be. Be om at livet hans skal bli spart. 
– Vi ber til Gud hver dag om at gruva ikke 
skal rase over oss, sier han stille. 
– Vi ber også om at livet skal bli bedre. At vi 
skal få en god fremtid. For slik det er nå, er 
livet ulevelig. 

I FERD MED Å KOLLAPSE
– Jeg er livredd hver eneste dag og har vært 
døden nær flere ganger. En gang slukket 
lommelykten så jeg ikke fant veien ut. Jeg 
var fanget i gruva i timevis, forteller han. 
Uten verneutstyr, lommelykt eller hjelm 
måtte han føle seg frem langs fjellveggene 
i gruva. Selv om han ropte på hjelp, var det 
ingen som hørte ham inne i fjellet. Han van-
dret rundt, skrekkslagen, i timevis. 
– Alt var bare helt mørkt, jeg trodde jeg 
skulle dø. Den ene veggen var i ferd med å 
kollapse. Jeg hørte stener løsne mens jeg 
gikk der i blinde.

Layson Ngwira (21) nikker når kameraten 
forteller. De jobber begge i en gruve som 

Layson Ngwira og Pililan 
Mzuma er livredde for å dø 
på jobb hver eneste dag. De 
er to av over 40 millioner 
mennesker som lever som 
slaver i dag.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland
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heter Lisikwa Coal Mine, som åpnet i 2005, 
men har vært i full drift fra 2015. Gruva har 
205 ansatte, som jobber under svært van-
skelige forhold. Gruvene ligger i et vakkert 
fjellområde, som står i sterk kontrast til de 
tøffe arbeidsforholdene. 
– Vi vet aldri om vi får lønn, eller om vi 
har jobb dagen etter. Ofte må vi vente i tre 
måneder på lønn. Vi har lange arbeidsdager 

uten pauser, vi har ikke arbeidskontrakt, 
og sykefravær er ikke akseptert, forteller 
Layson. 

Hver dag må hver enkelt ansatt i gruva lev-
ere 35 trillebårlass fulle av kull. Leverer de 
34 lass, får de halvert lønnen eller risikerer 
ikke å få betalt i det hele tatt. 

For å komme til gruva må de gå i flere timer 
på veier som er ødelagt av lastebiler som 
kjører frem og tilbake med kull, som faller 
av og legger igjen kullstøv på bakken, trær 
og elver. 
– Ofte er trærne helt svarte, forklarer Lay-
son. 

– Jeg blir ikke behandlet som et 
menneske. Alt jeg vil er å gi barna mine 
en bedre fremtid enn dette. Det er det jeg 
risikerer livet for, sier Layson Ngwira.

Binoni Mkandawire bruker enkle redskaper og rå muskelkraft for å slå løs kullet i gruva.



KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2022 29 

FÅR NESTEN IKKE PUSTE
Inne i de mørke gruvene, i flere hundre me-
ter lange ganger, er det varmt og tett luft. Jo 
lenger inn man kommer, desto dårligere luft 
og varmere er det. Her jobber de i opptil sju 
timer hver eneste dag uten maske. Kun med 
en meisel, slegge eller lyset fra mobiltelefo-
nen. Er de heldige, får de en lykt. 
– Jobber vi ikke fort nok, blir vi skreket til. 
Det er så hardt, det hadde aldri gått hadde 
vi vært svake. Jeg er sliten hele tiden. Alt 
jeg gjør, er å jobbe, spise og sove. Noe annet 
orker jeg ikke, sier Layson. 

Han forteller at han fikk sparken fordi han 
gikk i begravelse til et nært familiemedlem. 
Men siden de trengte folk, ble han kom-
mandert tilbake. 
– Slik holder de på. Jeg føler meg umenne-
skeliggjort. Jeg blir ikke behandlet som et 
menneske. Alt jeg vil, er å gi barna mine en 

bedre fremtid enn dette. Det er det jeg risik-
erer livet mitt for. 

Pililan nikker og sier at det å være umenne-
skeliggjort er det verste. 
– Det er så vondt at vi ikke har noen verdi. 
Vi har ingen fremtid, vi har ikke drømmer 
lenger. Alt handler om å overleve hver 
eneste dag. Alt vi gjør, er med livet som inn-
sats, avslutter han. 

LEVENDE BEGRAVD I GRUVA
Mens Gresswell Kayange (39) var på jobb i 
gruva, begynte plutselig stener å falle ned 
over han. På sekunder gikk han fra å være 
en sterk familiefar til å bli hjelpeløs og lam 
for livet. 
– Jeg burde ha lyttet til magefølelsen 
min. Det har jeg sagt mange ganger. Det 
var så mye som gjorde at jeg ikke burde 
gått inn i gruva den dagen, sier Gresswell 

Kayange stille.

Vi møter han hjemme i huset sitt, hvor barna 
løfter ham fra rullestolen og ned på gulvet, 
hvor han blir liggende som en urørlig bylt 
med ryggen mot veggen. Før var han en 
aktiv og arbeidsom mann, full av styrke og 
pågangsmot. Nå er han knapt nok en skygge 
av seg selv.  

GRUVA KOLLAPSER
Han var ansatt i Hara Coal Mine, en gruve 
som gjentatte ganger har blitt stengt på 
grunn av dårlig sikkerhet. Denne dagen var 
den åpen, og han hadde ikke noe annet valg 
enn å gå på jobb. 

Gruva ligger i Kambenene nord i Malawi og 
har 165 arbeidere. Her har sikkerhet vært et 
problem fra dag én siden oppstarten i 2015. 
I oktober i 2019 skulle Gresswell på jobb i 

Gresswell Kayange har bygget sitt 
eget apparat for å prøve å trene 
seg opp etter ulykken i gruva.
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gruva, men hadde en dårlig følelse. Han var 
først på jobb klokka tre om natta og ville 
ikke gå inn alene.
– Siden jeg måtte levere 35 trillebårlass, 
bestemte jeg meg for å gå inn. Det var mye 
kull som skulle ut, så jeg tenkte det var best 
å komme i gang. Samme dag skulle også 
noen inspektører komme og sjekke sikker-
heten i gruva. 

Etter å ha jobbet noen timer, blir han truffet 
av en stein i hode. Han faller idet steinen 
treffer ham.  Så raser det enda mer over 
han. Han ser at steiner faller på føttene 
hans. Til slutt treffer en stor stein magen og 
hofta hans. Han besvimer.  
– Jeg husker ingenting før jeg våkner og 
er ute av gruva. Da står mange over meg 
og prøver å få meg til å bevege meg. Bena 
mine var helt numne. Jeg klarte ikke å røre 
på meg, og jeg hadde vondt overalt. 

Kollegaene prøvde å helle vann på ham for 
å se om han reagerte, men han kjente in-
genting. 

Gresswell har fått knust hofta og har store 
skader i magen og bena. Han ble sendt til 
sykehus, hvor han ble værende i et halvt år, 
lam fra livet og ned. 

Nå kan han verken gå på toalettet alene 
eller klare seg selv i hverdagen. Sønnene 
må bære han rundt, og han sitter for det 
meste i en rullestol. 
– Jeg fikk jo sjokk da jeg fikk beskjeden fra 
legene om at jeg aldri mer kunne gå igjen. 
Nå er jeg helt hjelpeløs, og alt er håpløst. 
Jeg kan ikke gjøre noen ting. Kun være til 
bry for familien min. De må gjøre alt for 
meg. Jeg har ingenting å se frem til lenger. 
Han har verken fått erstatning eller opp- 
følging fra gruveselskapet. Etter et stort 
press betalte de sykehusregningen. 
– Jeg ble lovet en fast lønn på 40 000 ma-
lawiske kwacha i måneden som erstatning, 
slik at jeg kunne forsørge barna mine, men 
får ikke i nærheten av det jeg er lovet. Noen 
ganger får jeg ingenting. 

Han forteller at han er sint, bitter og skuffet 
over gruveselskapet. 
– Jeg kan ikke jobbe, jeg kan ikke gjøre noen 
ting.

Gjennom Kirkens Nødhjelp og vår partner 
søker Gresswell nå om erstatning. 

GRUVESJEFENS SVAR
Gruvesjefen Everson Msiska (50) driver 
Hara Coal Mine på vegne av eieren.

Når han blir konfrontert med beskyldnin-
gene om dårlig sikkerhet, lønn som ikke blir 
utbetalt og slavedrift, svarer han følgende:
– Vi prøver vårt beste å drive forsvarlig, og 
det er løgn at de ikke får betalt. Det er van-
skelig å drive gruver i dag. Det er heller ikke 
sant at sikkerheten her er dårlig. 

Han sier at gruva som raste over Gresswell, 
nå er stengt for godt. 
– Det stemmer ikke at vi ikke har fulgt ham 
opp. Da lyver han. Vi betaler ham lønn hver 
måned. 

Han nekter å svare på spørsmål om erstat-
ning. 

– VI BLIR BEHANDLET SOM HUNDER
60 år gamle Crissy Mbana jobber i gruvene 
i Karonga i Malawi. Fra morgen til kveld må 
hun jobbe som om hun var 20 år, hvis ikke 
nekter gruvesjefen å betale henne lønn.

Sola steker, det er ingen steder å søke ly 
i heten. I en sirkel på bakken sitter damer 
og deler kull i flere biter. Hele dagen. En av 
dem er Crissy Mbana. 

Hun jobber i Hara Coal Mine Kambenene 
nord i Malawi. Hennes oppgaver er å hakke 
opp kullbitene som kommer på lastebil fire 
ganger om dagen, i mindre biter. Hun merk-
er det på kroppen at hun ikke lenger er ung. 
– Her må alle jobbe like mye uansett alder. 

Hvis ikke går det ut over lønna. Jeg skal lev-
ere 18 trillebårlass om dagen, og klarer jeg 
ikke det, så får jeg enten halv lønn eller in-
gen lønn i det hele tatt. 

INGEN RESPEKT
Gruva har 165 ansatte og har ved flere 
anledninger vært stengt på grunn av sik-
kerhet. Arbeidstilsynet har vært der flere 
ganger, men har få ressurser til å følge opp. 
– Det er fryktelig å sitte her i sola hele da-
gen. Vi blir presset og presset. Vi blir be-
handlet som hunder. 

Mens de forteller om arbeidssituasjonen 
sin, blir de ropt til av formannen. Han sier 
de blir oppsagt hvis de fortsetter å snakke. 
Han ber dem gå tilbake til arbeidet. 
– Vi blir helt syke av dette. Det er umenne-
skelig. Ingen behandler mennesker på en 
slik måte. Vi får ingen respekt. 

Akkurat nå har de fått beskjed om at lønna 
de skulle fått i september, ikke kommer før 
i november. 
– Vi har det så tøft, men vi har ikke noe valg. 
Dette er den eneste måten å tjene penger på 
her, sier Crissy. 

LEGGER SEG FLAT
Fungerende direktør for Hara Coal Mine, 
Beya Msiska, legger seg flat da han blir gjort 
oppmerksom på alt fra dårlig behandling av 
de ansatte, til manglende arbeidskontrak-
ter, uteblitt lønn og ingen sykeordninger.
– Det vi gjør her, er ikke greit. Jeg lover at 
jeg skal følge opp, sier han. 

Blant annet lover han bedre behandling av 
kvinnene. 
– Det er ikke lov å trakassere kvinnene, og 
jeg har bedt lederne her behandle kvinnene 
som mennesker, ikke som dyr. 

Han sier det er bra at ledelsen og han blir 
konfrontert med dette.
– Vi trenger arbeiderne og det er vårt ans-
var at de har det bra. 

På spørsmål om hvorfor og hvordan dette 
kan pågå i så mange år, svarer han:
– Jeg vet ikke. 
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I en sky av kullstøv og i steikende 
hete må arbeiderne sile kullet før 
det blir sendt videre.

Zikani Musafili må fylle 35 
trillebårlass på sin vakt.



32 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 02 – 2022

– HELT FORFERDELIG
Vi intervjuet også det lokale arbeidstilsynet 
i Karonga, hvor gruvene ligger. Daglig leder, 
Peck Chawinga, sier at det verken er penger 
eller ressurser til å følge opp lovbruddene i 
gruvene, men at de er fullstendig klar over 
dem. De har nesten ikke råd til å reise ut på 
tilsyn. 
– Dette er moderne slaveri. Vi kan ikke 
ignorere det. Det er helt forferdelig. Ar-
beiderne er så forferdelig behandlet. Det 
trengs en kraftig opptrapping av arbeidet 
mot moderne slaveri, understreker han.  
Han sier at de ved flere anledninger har 
stengt gruvene, men at det har fått store 

konsekvenser for folk, siden det er den 
eneste inntektskilden de har. Gruveeierne 
og ledelsen lover gjentatte ganger å bedre 
forholdene, men det skjer ikke.

– Jobben de ansatte i gruvene gjør, er livs-
farlig, og det skjer mange ulykker. De blir 
ikke sikret ved sykdom, får ikke pensjon, 
og de har ikke noe sikkerhetsnett. Ar-
beidsforholdene er rett og slett ille, og det 
er fortvilende at vi ikke kan gjøre noe for 
å forandre det. Vi jobber for at alle skal få 
arbeidskontrakter, lønn, ulykkesforsikring 
og gode sykeordninger, men har ikke res-
sursene som kreves, forteller han. n

Crissy Mbana ser på 
arbeidsformannen som 
kjefter på dem. – Vi får 
ingen respekt, sier hun.

Når solen står opp har arbeiderne 
allerede vært på jobb i flere timer.
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Talene bar preg av takknemlighet, og de 
ansatte fikk høre hvordan Kirkens Nødhjelp 
har stått sammen med menneskene og lan-
det i sol, regn og dårlige tider.
– Takket være gode ansatte og partnere kan 
vi feire i dag, sa landdirektør for Kirkens 
Nødhjelp i Sør-Sudan, Bent Simonsen.

Sør-Sudan er en skjør stat. Tiår med konf-
likter har hindret utviklingen av et levende 

og hardført sivilsamfunn. 

Det sivile handlingsrommet i landet er blant 
de mest begrensede i verden. Arven etter 
den langvarige konflikten har ført til en mil-
itarisering av samfunnet, og vold mot sivile 
fra væpnede grupper er helt vanlig.

– ALLTID I VÅRE HJERTER
Det ble flere sterke vitnemål fra scenen fra 

mennesker som har jobbet med Kirkens 
Nødhjelp under konflikter og krig. 
– Kirkens Nødhjelp vil alltid være i våre 
hjerter. Takk for at dere har stått sammen 
med oss, sa erkebiskop Justin Badi Arama.

Og det manglet ikke på hyllest fra partnere 
og venner av Kirkens Nødhjelp. 
– Når vi er på det svakeste, står Kirkens 
Nødhjelp med oss. Dere gråter med oss og 
ler med oss. Når alle dører er lukket, åpner 
dere opp, sa biskop James Lagos. 

Tre landdirektører var samlet: Anne Mas-
terson, som var første direktør for Sør-Su-
dan i 2011, Kari Øyen, som gikk av i juli i fjor, 
og nåværende direktør Bent Simonsen. 

Til stede var også Norges ambassadør i 
Sør-Sudan, Siv Kaspersen, og minister 
Benjamin Marial. I anledning dagen var det 
også laget en egen sang. Sammen med de 
ansatte plantet også Kjetil Aano et tre for å 
symbolisere 50 år i Sør-Sudan. 
– Dette kan bare vokse hvis vi tar vare på 
det, bryr oss om det og vanner det, sa han. 
n

I mars ble 50 år i Sør-Sudan feiret med 250 gjester, sterke 
taler, sang og dans. Styreleder i Kirkens Nødhjelp, Kjetil 
Aano, var til stede og feiret sammen med 100 ansatte, 
som alle var pyntet i lilla.     
TEKST OG FOTO: Anette Torjusen  

Takknemlighet og 
stolthet i 50 år

Nåværende direktør Bent Simonsen.  
tidligere landdirektør Kari Øyen  og 
Anne Masterson, som var første 
direktør for Sør-Sudan i 2011.
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Tomm Kristiansen har vært Afrika-korrespondent for NRK i 
mange år, og har tidligere laget podkasten “Tomms afrikan-
ske fortellinger”. Nå gleder han seg til å lage podkast om 
Kirkens Nødhjelps arbeid.

Tomm Kristiansen har vært Afrika-korrespondent for NRK i mange år, og har tidligere 
laget podkasten “Tomms afrikanske fortellinger”. Nå gleder han seg til å lage podkast 
om Kirkens Nødhjelps arbeid.

70-TALLET: I 1972 åpnet Kirkens Nødhjelp kontor i det som i dag er Sør-Sudan. I 1974 inngikk Kirkens Nødhjelp en avtale med Norad 
om et fireårig program. Programmet hadde base i Torit, og byggingen av Hilieu-senteret startet. Mot slutten av 70-tallet ble det også 
opprettet kontor i den sudanesiske hovedstaden Khartoum. Dette kontoret var også ansvarlig for arbeidet i Etiopia og Eritrea frem til 1991.

1) Kirkens Nødhjelp feirer 50 år i Sør-Sudan. Dette bildet er tatt i 1979. 2) Agronomer lærer opp bønder i Hilieu, Torit. 3) Sykepleier Aud 
vaksinerer en jente mens andre venter på sin tur. 4) Bygging av tradisjonelt hus i 1976.

Arkivbilder: 

50 år i 
Sør-Sudan

1

2 3 4
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80-TALLET: Arbeidet i Hilieu hadde sin storhetstid på starten av 80-tallet med 1500–2500 lokale ansatte og 60–80 expats, som gjerne 
også hadde med seg familien. I 1983 blusset borgerkrigen opp, og i 1985 ble nordmenn i Hilieu evakuert. Mange av dem ble flyttet 
til Nairobi. I 1986 stengte kontoret i Hilieu, og hovedkontoret ble flyttet til Juba. I 1989 tok Omar al-Bashir over makten i Sudan i et 
statskupp.

1) Elever og lærere ved den norske skolen i Torit. 2) Under borgerkrigen ble det gitt nødhjelp på begge sider av konflikten. 3) Levering 
av forsyninger på vanskelige veier. 4) Vann har vært en blå tråd i Kirkens Nødhjelps arbeid siden starten.

Arkivbilder: 50 år i Sør-Sudan

1 2

3 4
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90-TALLET: I 1991 opprettet Kirkens Nødhjelp kontor i Eritrea og Etiopia, og Khartoum-kontoret jobbet kun med Sudan-programmet. I 
1992 ble Kirkens Nødhjelps fotograf, Helge Hummelvold, skutt i et geriljaoppgjør. I 1998 startet arbeidet i Wau og Alek. Mot slutten av 
90-tallet startet også Sudan med eksport av olje. Størstedelen av oljeforekomstene lå i det som nå er Sør-Sudan.

1) Utdeling av mat i Wau i 1998. 2) Sykepleier Cecilia og Bjørg Mide på oppdrag i Ikotos og Keyela i 1993. 3) Det første mobile vaksinas-
jonsprogrammet i Lopit, Imehejak i 1994. 4) Kvinnegruppe i Leer.

Arkivbilder: 50 år i Sør-Sudan

1 2

3 4
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Arkivbilder: 50 år i Sør-Sudan

2000-TALLET: I 2002 startet arbeidet i Nuba-fjellene, og i 2004 hadde Kirkens Nødhjelp en stor humanitær innsats i Darfur i samar-
beid med ACT Caritas. I 2005 ble det signert en fredsavtale mellom opprørsgruppen Sudanese People’s Liberation Army (SPLA) og 
regjeringen i Khartoum. Kirkens Nødhjelp opprettet et felles landprogram med hovedkontor i Khartoum.

1) Kurs for kvinnelige bønder i Torit. 2) Tidligere landdirektør Kari Øyen i felt. 3) Karlo Onge er seniormekaniker og har jobbet med 
Kirkens Nødhjelp siden 1977. 4) Byggingen av Hilieu-senteret startet i 1974. I 2012 sto kun noen vegger igjen.

1 2

3 4
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Arkivbilder: 50 år i Sør-Sudan

2010-TALLET: 9. juli 2011 ble Sør-Sudan en selvstendig stat, og Kirkens Nødhjelp opprettet et eget landkontor i Juba. Det brøt ut 
borgerkrig i 2013, og det er anslått at rundt 400 000 mennesker har mistet livet som følge av krigen. I dag arbeider Kirkens Nødhjelp 
med kjønnsbasert vold, fredsbygging, lærerutdanning, inkludering av handikappede og vann, sanitær og hygiene i Sør-Sudan.

1) Sør-Sudan har mange internt fordrevne på grunn av krig. En av dem er Sandy, som fødte datteren sin i Don Bosco-leiren utenfor 
Juba. 2) Deborah Allen får opplæring i skreddersøm i Kuajok. 3) Tirita Arden i Gumuruk i Sør-Sudan. 4) Bent Simonsen er Kirkens 
Nødhjelps landdirektør i Sør-Sudan. Han besøkte Don Bosco-leiren i 2014 da han jobbet som nødhjelpskoordinator ved Juba-kontoret.

1 2

3 4
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Afghanistans store 
humanitære krise
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Matprisene skyter i været mens den ek-
streme fattigdommen øker. FN har nylig 
varslet at to av tre barn og deres familier 
står i fare for å sulte på grunn av landets 
verste tørke på flere tiår. 

Afghanistans økonomi er sterkt avhengig 
av landbruk. Den siste jordbrukssesongen 
har blitt kraftig påvirket av Talibans makt- 
overtakelse i høst. Det har ført til få og 
dårlige avlinger. Den harde vinteren og 
deretter tørken har gjort vondt til verre i 
det kriserammede landet.
– Afghanistan er i dyp økonomisk krise. 
Når over 70 prosent av befolkningen i 
landsbyene og i områdene der Kirkens 
Nødhjelp arbeider er avhengig av human-
itær hjelp, så nytter det ikke å overlate 
landet til hjelpeorganisasjoner alene. Her 
er det internasjonale samfunnet helt nødt 
til å finne bedre måter å samhandle på i 
møte med sult og lidelse som har nådd et 
enormt omfang, sier Høybråten.

TIGGER OM HJELP I GATENE
Kirkens Nødhjelps medarbeidere på 
bakken i Afghanistan rapporterer om stor 
arbeidsledighet. Det finnes ingen jobber 
og ingen inntekter. På grunn av ledigheten 
er økt kriminalitet et stort problem. 

Folk står i gatene og tigger om hjelp, men 
det finnes ingen penger til mat. Folk sit-
ter i veien med trillebår og ber om arbeid. 
Markedene har mat, men få har kjøpekraft. 
Hovedårsaken til krisen er den ødelagte 
økonomien og bankkrisen i landet.

Før jul avgjorde FNs sikkerhetsråd at 
Afghanistan får humanitært unntak fra 
sanksjonene som ble innført mot landet 
etter Kabuls fall. Det har gjort at Kirkens 
Nødhjelp og andre kunne trappe opp livs-
viktig humanitær innsats i Afghanistan. 
I hele vinter har vi delt ut livsnødvendig 
nødhjelp til de aller mest trengende, slik at 
de skal klare seg gjennom vinteren. 
– Hjelpen jeg har fått, vil redde livet til meg 
og barna mine, fortalte trebarnsmor og 
enke Nooriah tidligere i år.

Hun er bosatt i Kabul. Før fikk hun små 
inntekter som hushjelp, men det er ikke 
lenger mulig i den dårlige økonomiske sit-
uasjonen landet nå befinner seg i.

Nå må hun klare seg alene sammen med 
barna uten hverken penger eller jobb.
– Jeg skulle ønske at jeg i det minste hadde 
en utdannelse, slik at jeg kunne få en jobb, 
selv om de aller fleste kvinner er arbeids- 
ledige nå. Barna mine må gå på skolen, 
men jeg har ikke råd til å betale for utdan-
ningen deres. Livet er virkelig vanskelig, 
forteller Nooriah.

TRAPPER OPP HJELPEN TIL SÅRBARE
FNs utviklingsprogram (UNDP) har lansert 
et nytt kriseresponsinitiativ i Afghanistan 
for å forhindre en humanitær katastrofe og 
totalt sammenbrudd av landets økonomi. 
Målet er å styrke lokalssamfunnenes evne 
til å klare å stå i en vanskelig situasjon. 

Som en del av dette prosjektet har Kirkens 

Nødhjelp fått over 115 millioner kroner til å 
trappe opp innsatsen i landet. Dermed kan 
vi øke hjelpen til de mest sårbare menne-
skene betraktelig.
– I den grad sultkrisen er menneskeskapt, 
er det også i menneskers makt å stanse 
den. Vi bruker den kapasiteten våre res-
surser gir oss til å møte akutte rop om 
hjelp. Mer langsiktig må vi jobbe for større 
matsikkerhet og bærekraftig matproduks-
jon, sier generalsekretær Høybråten.

Kirkens Nødhjelps nye prosjekt iverk-
settes i ni provinser sammen med lokale 
partnere og startet opp 1. april 2022. Målet 
med prosjektet er at over 100 000 flere 
mennesker skal få hjelp.

I det nye prosjektet skal vi utvide vår inn-
sats med å møte grunnleggende human-
itære behov, samtidig som vi øker tilgangen 
til mat, vann og inntektsgivende muligheter 
for sårbare samfunn, spesielt for kvinner 
og andre marginaliserte grupper. 

GLOBAL MATKRISE
Matvareprisene har allerede økt med 50–
100 prosent i mange fattige land, og fat-
tige mennesker er også hardt rammet av 
energikrisen som følger krigen i Ukraina. 
De uvanlig høye matvareprisene vil føre til 
økte humanitære behov i en tid hvor pan-
demi og klimakrise også rammer de mest 
sårbare svært hardt. Den årlige FN-rap-
porten «Global Humanitarian Overview» 
konkluderer med at 274 millioner men-
nesker kommer til å trenge en eller an-
nen form for nødhjelp i 2022. 45 millioner 
mennesker i 43 land står i fare for å dø av 
sult de kommende årene. Årsakene er krig 
og konflikt, klimaendringer og en pandemi 
som har forsterket hungersnødens onde 
sirkel. n

– Krisen er så enorm at det ikke nytter å overlate landet 
til hjelpeorganisasjoner alene, sier generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten. 
TEKST: Markus Plementas FOTO: Zahrah Nabi
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Bygger latriner
av søppel
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I 2019 startet Kirkens Nødhjelp i Etio-
pia opp pilotprosjektet Waste for value i 
Gambella-regionen. Gjennom prosjektet 
samler, sorterer og selger flyktninger og 
vertssamfunn plast- og metallavfall for et 
resirkuleringsfirma. På den måten skapes 
jobber, samtidig som man bevarer miljøet 
og bygger bånd mellom flyktninger og 
lokalbefolkningen.

INNSAMLING OG RESIRKULERING
For øyeblikket har prosjektet i Gambella 
104 deltagere som kommer fra både fly-
ktningleiren og Gambella by. 91 av dem er 
kvinner. Kvinnene leder arbeidet med søp-
pelhåndtering, som består av å samle inn 
resirkuleringbart avfall som metallembal-
lasje, jerrykanner, papir og PET-flasker.

Som en del av prosjektet har det nå blitt 
bygget latriner som delvis består av gam-
le plastflasker i flyktningleiren Jewi. Jewi 
er en av syv leire i Gambella-regionen, og 
Kirkens Nødhjelp har hatt ansvar for vann, 
sanitær og hygiene i leiren siden 2015.

BRUKES SOM MURSTEIN
Plastflaskelatrinene er designet av Kirk-
ens Nødhjelp og ble bygget i samarbeid 
med Waste for value-deltagerne. Mer 
enn 3000 flasker ble brukt i byggingen 
av latrinene. Flaskene ble komprimert og 
fylt med jord, slik at de kunne brukes på 
samme måte som murstein.

Latrinene er også utformet for å kunne 
brukes av mennesker med spesielle behov.

Waste for value-prosjektet i Gambella er 
støttet av blant annet NMFA, CODEX, BFW/
PADD. I tillegg er prosjektet utvidet til 
byene Hawassa and Zeway med støtte fra 
Kavli-fondet og Bewi. Vi takker våre pri-
vate samarbeidspartnere for støtten som 
muliggjør dette arbeidet. n

Plastsøppel er et stort 
problem i Etiopia. Men man 
kommer langt med en god 
ide – og 3000 plastflasker. 
TEKST: Bekalu Dagne Agize / Eli van der Eynden  

FOTO: Bekalu Dagne Agize / Betelhem Meslu

Tibebe Deribe fra organisasjonen HelpAge 
International, Kalkidan Girma fra Kirkens Nødhjelp 
og Bekalu Dagne Agize fra Kirkens Nødhjelp.
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De siste 20 årene har Peter Bo Larsen ar-
beidet for danske Folkekirkens Nødhjælp, 
først som sekretariatssjef på hovedkontoret 
i København og siden 2012 som landsjef for 
Sør-Sudan, Kenya, Kambodsja og Uganda. 
Nå er han tilbake i Sørøst-Asia som land- 
direktør for Kirkens Nødhjelp, som sammen 
med Folkekirkens Nødhjælp jobber med et 
felles landprogram i Myanmar. Det tette  
samarbeidet mellom sin tidligere og 
nåværende arbeidsgiver har han veldig 
tro på.
– Vi har veldig gode erfaringer med vårt 
tette samarbeid fra tidligere av, og jeg tror 
det er fordi vi aktivt trekker på hverandres 
styrker. Kirkens Nødhjelp har stor erfaring 
og kunnskap innen arbeidet med likestill-
ing, som Folkekirkens Nødhjælp kan lære 
av. Samtidig kan Folkekirkens Nødhjælp 
bidra med erfaringen de har innenfor om-
råder der kontantfordeling er en sentral 
del av det humanitære arbeidet. Human-
itære organisasjoner blir ofte beskyldt 
for ikke å jobbe og koordinere bistand tett 
nok, så det er flott å se at det faktisk lar 
seg gjøre hvis viljen er der, som den er her 
– og viktigst av alt at det gir bedre resul-
tater for menneskene vi hjelper, sier Peter 
Bo Larsen. 

DRAMATISK ÅR
For Kirkens Nødhjelps ansatte i Myan-
mar har det vært et dramatisk år, både 
på grunn av restriksjoner knyttet til cov-
id-19, også ikke minst på grunn av kup-
pet 1. februar, der militæret kastet ut den 
demokratisk valgte regjeringen og overtok 
makten i landet. 

Hjelp til de mest utsatte
Peter Bo Larsen (59) er Kirkens Nødhjelps nye landdi-
rektør i Myanmar. Til tross for et svært krevende år i det 
kupprammede landet er han stolt over at den human-
itære innsatsen når frem til dem som trenger det mest. 
TEKST: Markus Plementas FOTO: Privat
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Hjelp til de mest utsatte
Militærkuppet i Myanmar er bare toppen 
av et isfjell. Livet til befolkningen i Myan-
mar som er bosatt i områder med etniske 
minoriteter, har blitt påvirket og hardt 
prøvet av konflikter, fattigdom og etnisk 
undertrykkelse av ulike styresmakter. Til 
tross for landets overgang til demokrati i 
2011 og den nasjonale våpenhvileavtalen i 
2015 foregår det fortsatt væpnede konflik-
ter og tvangsforflytting av befolkningen i 
disse områdene i dag.  
– Økonomien er i fritt fall, og ifølge 
den siste FN-erklæringen lever nesten 
halvparten av landets befolkning nå i ab-
solutt fattigdom. Samtidig har antallet in-
ternt fordrevne, personer som må flykte 
på grunn av kamper mellom militæret og 
ulike motstandsgrupperinger, økt kraftig. 
Mer enn 500 000 mennesker bor nå langt 
fra hjemmene sine under kummerlige for-
hold. En helt tragisk situasjon i et land med 
så mye potensial, sier Peter Bo.
– Sammen med våre 40 ansatte jobber 
vi nå for å dempe konsekvensene av den 
nåværende krisen. Jeg er veldig stolt over 
at vi ikke har måttet legge ned et eneste 
prosjekt. I stedet har vi i tett samarbeid 
med våre partnere og givere fått endret 
prosjektene slik at de ble tilpasset den nye 
virkeligheten, forteller han.

De siste årene har burmeserne opplevd 
både demokratiske og økonomiske frem-
skritt, og folkets kamp for bedre vilkår 
begynte å vise resultater. Små, små steg, 
men i riktig retning.
– Spesielt ungdommene ønsket foran-
dring, og det spirte opp med innovative 

grasrotinitiativer. Denne positive utviklin-
gen er dessverre ødelagt nå, forteller Pe-
ter Bo.

Det humanitære arbeidet i landet fokuser-
er nå på at folk skal få tilgang til den mest 
livsnødvendige hjelpen, som tilgang til 
mat, tak over hodet og medisiner.
– Det er de mest utsatte som får hjelp først, 
spesielt kvinner og barn. Det er dessverre 
slik at de blir de første og største ofrene 
i humanitære katastrofer som denne. I 
denne krevende og kompliserte situasjo-
nen er det en daglig motivasjon for meg 
å se hvor hardt våre ansatte og partnere 
jobber for å hjelpe flest mulig. Det er et 
privilegium for meg å være en del av et 
slikt team, sier Peter Bo.

FORPLIKTET TIL Å HJELPE MENNESKER 
I NØD
Han sier at det er i slike situasjoner som 
Myanmar befinner seg i nå, at våre felles 
verdier om diakoni går hånd i hånd med 
menneskerettigheter og «det humanitære 
imperativ» – det at vi er forpliktet til å 
hjelpe et menneske i nød.
– Enten det dreier seg om det langsiktige 
arbeidet med klimatilpasset næringssik-
kerhet, støtte til lokale sivilsamfunnsor-
ganisasjoner eller det akutte humanitære 
arbeidet, så skal vi ta utgangspunkt i det 
enkelte menneskets ønsker og tanker om 
et verdig liv og de ressursene som de selv 
kommer med. Det er alltid der det start-
er. Alltid! Med det enkelte mennesket, sier 
Peter Bo.  n 

Her er Peter Bo Larsen på besøk i en ugandisk 
landsby der Folkekirkens Nødhjælp har 

støttet kvinnegrupper som har investert i 
landbruksproduksjon.

“ I denne krevende og kompliserte situasjonen 
er det en daglig motivasjon for meg å se hvor 

hardt våre ansatte og partnere jobber for å 
hjelpe flest mulig.”

 Peter Bo Larsen
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Engasjementet i fasteaksjonen fra 
menighetene, konfirmanter og frivillige 
slutter aldri å varme.

Fasteaksjonen involverer masse plan-
legging, frivillig arbeid og en stor innsats 
fra kirkelige ansatte – og ikke minst kon-
firmanter og andre bøssebærerne, som nå 
endelig har fått muligheten til å også gå 
rundt og samle inn penger både på vipps 
og i bøsser etter to år med heldigitale aks-
joner.

Årets fasteaksjon ble et godt bilde på hvor 
uforutsigbar verden og jobben vår kan 
være. Kort tid før aksjonen brøt krigen i 
Ukraina ut. Millioner av mennesker ble 
sendt på flukt, og den humanitære krisen 
var et faktum også i Europa.

Sammen med våre søsterorganisasjoner 
var vi raskt på plass med akutt nødhjelp 
som rent vann, mat, tepper og hygieneart-
ikler til flyktningene. Den raske responsen 
var mulig mye takket være midler samlet 
inn under tidligere fasteaksjoner. Midlene 
gjør oss i stand til å rykke ut raskt i kriser 

og katastrofer – slik som vi gjorde i Ukraina.

Selv om alles øyne har vært rettet mot 
Ukraina den siste tiden, var det likevel 
viktig for oss å også snakke om resten 
av verden i årets fasteaksjon. Nesten 800 
millioner mennesker lever uten tilgang til 
rent vann – enten det er på grunn av krig, 
tørke eller flom.

Den innsatsen som er lagt ned av 
menigheter, konfirmanter og frivillige un-
der årets aksjon, vil komme mennesker i 
nød til gode og sørge for å redde og foran-
dre liv. Sammen gir vi vann og hjelp til dem 
som trenger det mest – enten de er i Mala-
wi, Afghanistan eller Ukraina.

Tusen takk for den formidable innsatsen!  
n 

Ingun Mørk-Tronstad, 
prosjektleder for 

Fasteaksjonen

Takk for
dugnaden!
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Vi takker våre samarbeidspartnere

Økologisk mat til
 hele Norge

› norganic.no

Ansatte i Equinor

1

Få månedlig påfyll av 
dagsaktuell tematikk 

rett i innboksen! 
Meld deg på vårt 
nyhetsbrev her:
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Private givere er avgjørende økonomiske 
støttespillere for ideelle organisasjoner. 
Mange privatpersoner støtter opp når de 
kan som faste eller sporadiske givere. 
Noen velger også å tilgodese favoritt- 
organisasjonen i testamentet sitt, enten 
ved å testamentere hele arven, deler av 
arven eller eiendeler til hjertesaken sin. 
– Jeg er ufør, men ønsker å bidra mer til 
samfunnet. Det er trist å ikke kunne bidra 
i arbeidslivet, men det hjelper å vite at 
jeg kan gjøre nytte på andre måter. Dette 
med å testamentere leiligheten er en fin 
løsning. Det føles godt å etterlate seg noe 
til noen som virkelig trenger det den dagen 
jeg går bort, sier Tove. 

LÅ FOR DØDEN
Tove har en dramatisk personlig historie. 
Hun har ligget i koma og lå for døden i 
respirator i flere uker etter en hjernebe-
tennelse. Da hun våknet opp etter komaen, 
kom alle tankene om livet og døden. 
– Det var på håret at jeg overlevde. Det 
er klart at jeg fikk mange tanker rundt 
dette med døden og hva jeg skal etter-
late meg til verden, forteller Tove. Hun 
bestemte seg for å skrive testament 
og tilgodese en hjelpeorganisasjon. 

– Jeg vil dø med dannelse og ikke over-
forbruk samt en visshet om jeg etter-
later meg noe som bidrar til å gjøre en 
forskjell her i verden. Jeg er bevisst på 
å ikke øremerke arven til en bestemt 
krise som får høy mediedekning. Det er 
fordi behovet for hvor pengene trengs 
mest, ofte vil endres, forklarer Tove.  

GIVERBØLGE I NORGE ETTER  
UKRAINA-KRIGEN
– Det er særdeles viktig, det Tove gjør 
med sitt testament, sier generalsekretær 
i Fundraising Norge, Siri Nodland.
De jobber for å sikre seriøst innsamlings- 
arbeid i Norge.
– Solidariteten og omtanken for andre 
mennesker har steget i Norge etter at 
Ukraina-krigen startet. Våre medlems- 
organisasjoner forteller at det er rekord-
mange som ønsker å støtte arbeidet de 
gjør. Vi opplever faktisk at en ny giver- og 
solidaritetsbølge skyller over Norge nå. 
Det er svært gledelig! Ideelle organisas-
joner er helt avhengige av private giveres 
støtte for å kunne gjennomføre deres vik-
tige arbeid både i Norge og internasjonalt, 
sier Nodland. 
– Man skal ta vare på sine nære og kjære, 
men det er fint å gi noe av overfloden vår 
til en organisasjon som trenger økonom-
isk støtte også. Det trenger ikke å være en 
hel bolig slik som Tove gjør. De som har 
livsarvinger, kan ivareta disse og også gi 
en liten sum til sine hjertesaker gjennom 
et langt liv. Alle monner drar for en god 
sak, sier Nodland. n

Tove testamenterer
boligen til sin hjertesak

– Det føles godt å testamentere leiligheten til en organ-
isasjon som kan hjelpe mange mennesker den dagen jeg 
faller fra. Mens jeg spiser og sover i leiligheten i Oslo, så 
stiger den i verdi. Arven vil være til stor hjelp for de som 
trenger det mest, sier Tove Gleinsvik (61).
TEKST OG FOTO: Frøken Larsen Kommunikasjon

– Det føles godt å etterlate seg noe til noen 
som virkelig trenger det den dagen jeg går 
bort, sier Tove Gleinsvik. 
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Hva er forskjellen på en fremtidsfullmakt 
og et testament?
En fremtidsfullmakt regulerer hva en 
bestemt person (fullmektig) kan gjøre av 
disposisjoner på dine vegne hvis du ikke er 
i stand til å ivareta dine egne interesser. 
Det kan være både personlige og økon-
omiske interesser. Fremtidsfullmakten 
gjelder mens du lever, og frem til du ent-
en kan ivareta interessene dine igjen eller 
faller fra. 

Et testament bestemmer hva som skjer 
med verdiene du etterlater deg, først og 
fremst hvordan de skal fordeles. 

Hva kan jeg bestemme i en fremtidsfull-
makt?
I fremtidsfullmakten kan du bestemme 
hvem du vil at skal være fullmektig, og 
hva fullmektigen skal kunne gjøre på dine 
vegne. Noen ønsker å gi fullmektigen kon-
krete, begrensede oppgaver, for eksempel 
å ta beslutninger på vegne av et selskap 
eller betale regninger. Andre ønsker å gi 

en bred fullmakt som kan innebære salg 
av bolig, inngå leiekontrakter og utbetale 
forskudd på arv.  

Hva kan jeg bestemme i et testament?
I et testament kan du først og fremst 
bestemme hvordan verdiene du etterlater 
deg, skal fordeles. Du kan ikke bestemme 
helt fritt fordi en ektefelle har rett på min-
stearv, og livsarvinger har rett på pliktdel-
en. Men du kan alltid gjøre noen endringer 
fra det som er lovens utgangspunkt. Du 
kan for eksempel gi testamentariske 
gaver til din hjertesak. 

Du kan også bestemme andre, mer prak-
tiske ting, for eksempel hvem som skal 
arve konkrete verdier, hvem du ønsker 
skal være testamentsfullbyrder, eller 
bestemme at det du etterlater deg, skal 
være særeie. 

Når trenger jeg en fremtidsfullmakt?
Alle burde ha en fremtidsfullmakt, men 
spesielt ektefeller bør gi hverandre en 

gjensidig fullmakt. Mange oppsøker ad-
vokat etter at behovet for en fullmakt har 
meldt seg, og da er det ofte for sent. Både 
for yngre som kan komme i en situasjon 
ved ulykke eller akutt sykdom, eller for el-
dre som kan utvikle demens og Alzheimer, 
er en fremtidsfullmakt viktig.   

Når trenger jeg et testament?
Det er ikke nødvendig for alle å skrive tes-
tament. Uten testament vil det du etterlater 
deg, fordeles etter arveloven. Men dersom 
du ønsker å gi til en hjertesak, må du skrive 
testament. Du må også skrive testament 
om du ønsker å pålegge særeie, har me-
ninger om hvordan konkrete ting skal for-
deles, eller om du vil bestemme noe annet 
praktisk om begravelse eller arveoppgjør.  

Snakk sammen
Det er mange som utsetter samtalen om 
fullmakt og arv. Vi opplever at åpenhet 
rundt dette er til alles beste, og at en un-
ngår en potensiell konflikt ved å ta de van-
skelige samtalene på forhånd.  n

Advokaten svarer
Hva er egentlig forskjellen på en fremtidsfullmakt og et tes-
tament? Trenger du egentlig noen av dem? Advokat Susanna 
Hjelset hos Codex Advokat forteller her om forskjellene og når 
du bør lage en fremtidsfullmakt og/eller et testament.
FOTO: Linn Kristine Byre Johansen/Codex Advokat

Siv Holthe Krogh
Tlf: 480 52 166
Epost: siv.holthe.krogh@nca.no

Kirsten Hammerstrøm
Tlf: 932 42 456

Epost:  kirsten.hammerstrom@nca.no

Har du flere spørsmål om arv, testament eller Kirkens Nødhjelps arbeid? Ønsker du å tilgodese Kirkens Nødhjelps arbeid og er 
interessert i gratis advokatbistand? Vi setter pris på å høre fra deg. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale! 
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Av Stephanie Dietrich,
VID vitenskapelige høgskole

Andakt

Må man være 
fattig for å tro?

Jeg kjente at spørsmålet traff meg langt 
inn i margen. En god venn og kollega i et 
land sør for Sahara, et land som har den 
tvilsomme æren å være blant topp ti av 
verdens fattigste land, spurte meg om det. 
Må man være fattig for å kunne tro? Fattig-
dommen gjør kanskje at de eksistensielle 
spørsmålene om liv og død, og om det som 
teller i livet, kommer veldig nært.

Vi snakket sammen lenge og konklud-
erte: Det finnes nok ingen enkle svar på 
spørsmålene om fattigdom og rikdom, om 
tro og nåde, og vårt ansvar i verden og for 
hverandre. 

Bibelen er tydelig på at vår tro på Gud og 
vårt liv i verden henger sammen.

Profeten Jesaja sa: «Dette er fasten jeg har 
valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge 
båndene i åket, sette undertrykte fri og 
bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød 
med sultne og la hjelpeløse og hjemløse 
komme i hus.» (Jesaja 58, 6–7)

Tro og håp, fattigdom og rikdom, kallet til 
å tjene Gud og kallet til å tjene hverandre 
henger uløselig sammen. Jesus brydde 
seg om mennesker i fattigdom og nød. Han 
helbredet, delte mat og oppmuntret alle 
til å bruke sine evner og muligheter til å 
skape bedre liv for mennesker i nød. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles ar-
beidsplan for å utrydde fattigdom, bek-
jempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030. Dette er ikke bare mål for 
mennesker i fattigdom og nød – det er mål 
for oss alle sammen, både i nord og sør, i 
vest og i øst.

Mål nummer én er å utrydde fattigdom. 
Det kan vi bare få til hvis vi står sammen. 
Hovedmålsettingen, som sammenfatter 
alle de 17 bærekraftmålene, er «Leave no 
one behind» – ingen må utelates. 

Det er de som har det verst, som ikke må 
utelates. De som lever i ekstrem fattig-
dom, ofte uten tilgang til rent vann og hel-
setjenester, skolegang og mat. De som le-
ver i krig og forfølgelse, som er fordrevet 

fra sine hjem, som er på flukt.

I liknelsen om de 100 sauene, der den ene 
sauen går tapt, og Jesus leter etter den 
ene, får vi en bibelsk fortelling som sier 
noe av det samme: Gud bryr seg om alle, 
men spesielt om den som trenger det al-
ler mest. Ingen må utelates: Leave no one 
behind.

Nei, man må nok ikke være fattig for å tro. 
Men som Jesu etterfølgere har vi del i et 
ansvar om å stå sammen med våre søs-
tre og brødre i sør og alle mennesker på 
jorden.
Ikke fordi vi er bedre, men fordi vi har det 
bedre. 
Ikke fordi Gud trenger oss, men fordi våre 
medmennesker trenger oss.

Gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid får vi 
bidratt til at ingen blir utelatt, for å gjøre 
verden til et bedre sted å leve for mange.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe 
for at ingen blir utelatt. n
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Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426

Kontonummer 1594 22 87248



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