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Vi hører det ofte fra barnemunn: Urettferdig!

Er det én ting barn reagerer kraftig på, er 
det urettferdighet. Enten det gjelder forde-
ling av lørdagsgodt, leggetider eller sniking i 
køen til huskestativet. Barn gir klar beskjed 
i møte med det de opplever som urettferdig.

Selv om det ikke er alle barnlige reaksjons-
mønstre som passer inn i et voksent, kunne 
vi kanskje hatt med oss mer av barnas 
blikk i vårt eget møte med den dype urett-
ferdigheten som preger verden.

Det er dypt urettferdig at stedet hvor du er 
født, avgjør retten til noe så grunnleggende 
som mat, vann, skolegang eller helsehjelp. 
Det krenker selve menneskeverdet.

Det er urettferdig at Katya og Alana må 
flykte fra hjemmene sine i Ukraina på 
grunn av en krig de ikke har skyld i. Det er 
urettferdig at Hannah i Malawi er skadet for 
livet på grunn av en voldelig ektemann. Det 
er urettferdig at internt fordrevne i Burkina 
Faso må grave etter gull i brennende hete – 
eller gå uten mat nok en dag.

Det er urettferdig at omtrent halvparten 
av verdiene på jorda kontrolleres av den 
rikeste prosenten av befolkningen. Det er 
urettferdig at kvinner og barn bruker 125 
millioner timer hver dag på å hente vann. 
125 millioner timer som kunne vært brukt 
på skolegang eller arbeid. Klimaendringene 
er urettferdige fordi det er de som har bi-

dratt minst til forurensingen, som opplever 
de største konsekvensene.

Kirkens Nødhjelp har kjempet mot urettfer-
dighet i 75 år. Det gjør vi gjennom langsik-
tig utviklingsarbeid, nødhjelpsrespons og 
politisk påvirkning. Vi gjør det ved å bore 
brønner i Tanzania, opprette flyktningsen-
tre i Ukraina og tilrettelegge for at befolk-
ningen i Angola kan følge med på hva myn-
dighetene gjør, og stille dem til ansvar.

Sammen med partnere og søsterorga-
nisasjoner over hele verden er Kirkens 
Nødhjelp del av en global bevegelse for 
rettferdighet. Vi ser at arbeidet nytter, både 
i fattige lokalsamfunn, i trossamfunn og i 
norsk og internasjonal politikk.

Verden er urettferdig! Men vi velger selv 
om vi blindt aksepterer den urettferdig-
heten, eller om vi kjemper for å utjevne for-
skjellene.

Takk for at du er med i kampen for en mer 
rettferdig verden!

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER

Urettferdig!
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: Tre år 
gamle Tamboura 
fra Burkina Faso 
har flyktet 
sammen med 
mamma Dureta 
på grunn av 
angrep og terror i 
landsbyen de 
bodde i. FOTO: 
Håvard Bjelland/
Kirkens 
Nødhjelp

MILJØMERKET

241    TRYKKSAK    7
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OLJELANDET: Angola er rikt på olje og andre naturressurser. 
Likevel lever store deler av befolkningen i fattigdom. Etter tiår 
med uavhengighetskrig og borgerkrig preges landet av stor 
ulikhet, korrupsjon og mangel på demokrati. Likevel finnes det 
håp i det kontrastfylte landet – og i en ny generasjon angolanere.

FØDT PÅ FLUKT: Millioner av mennesker er på flukt fra krigen 
i Ukraina. Anna var høygravid da bombene begynte å regne 
over hjembyen Mykolaiv sør i landet. Under flukten til Moldova 
ble sønnen Markus født. Nå er Anna, mannen og de tre barna i 
trygghet på et flyktningsenter i București i Romania.

GULLGRAVERNE: 1,6 millioner mennesker er på flukt innad i 
Burkina Faso. I det knusktørre landskapet i leiren i Ton er det 
små og store hull i bakken overalt. Her graver flyktningene 
etter gull i mangel på andre inntektsmuligheter. Men det er lite 
gull å finne, og det lille gullet de finner, går rett til mat.

SKADET FOR LIVET: Da Hannahs ektemann kom full og sjalu 
hjem, kastet han en kjele med kokende vann over henne. Hun 
fikk store brannskader fra brystet og langt nedover bena og kan 
ikke lenger bevege seg eller jobbe som før. Sønnen på 14 år ble 
vitne til hendelsen og klarte å gripe inn og hjelpe moren sin.
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1,2 millioner
mennesker fikk tilgang til vann- 

og sanitærtjenester

20 000
mennesker fikk tilgang til tjenester 

innen seksualundervisning og 
moderne familieplanlegging

Vi meglet i

280
konflikter gjennom vårt 

fredsprogram

1,3 millioner
mennesker fikk hygieneopplæring

Mer enn

22 000
kvinner og menn har økt inntekten 
sin gjennom forbedret produktivitet 

og tilgang til lokale markeder

Vi har mobilisert over  

100 000
mennesker til å stå opp for felles

interesser og krav

85 000
kvinner og barn fikk medisinsk og

 psykososial hjelp etter vold og 
overgrep

23 000
husholdninger lærte hvordan de kan 
drive jordbruk mer effektivt tilpasset 

klimaendringer

Mer enn

15 000
mennesker krevde rettferdig 

fordeling av ressurser i sine land

2021
i tall

2021 ble nok et år preget av pandemi og restrik- 
sjoner. Likevel var Kirkens Nødhjelp til stede i fattige 
lokalsamfunn, katastrofer og flyktningleirer. Sammen 
med våre partnere bidro vi med nødhjelp, beslutnings- 
påvirkning og langsiktig utviklingsarbeid. Her er noen 
utvalgte resultater fra vårt arbeid i 2021.

Bli fast giver. 
Send SMS LIV til 2426 

(250 kr/mnd)
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Anna fra Mykolaiv fødte sønnen Markus på vei inn i en 
buss mens hun flyktet fra krigen i Ukraina. 
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

Da krigen brøt ut, var Anna og hennes 
mann mentalt forberedt på at det ver-
ste kunne skje. Hun var høygravid, og de 
fulgte nervøst med på nyhetssendingene. 
Da krigen var et faktum og de kunne høre 
de første skuddene, ble hun livredd for 
deres to barn og den ufødte i magen.
– Jeg ble helt rådvill og visste ikke hva jeg 
skulle gjøre, forteller Anna.

Hun er fra havnebyen Mykolaiv sør i Ukrai-
na. Byen skulle vise seg å bli hardt rammet 
av krigen. Plutselig handlet hverdagen om 
å overleve fra dag til dag.

KONSTANT BOMBING
– Det var skyting og bombing hele tiden. 
Det var helt grusomt. Det var mye takket 
være at mannen min tok så godt vare på 
barna våre mens jeg var høygravid, at vi 
klarte oss. Vi gjorde alt vi kunne for å holde 
barna så trygge som mulig, forteller Anna.

Da fødselen etter hvert var nært fore-

stående, befant Anna seg på et sykehus. 
Men sykehuset hadde ikke helsepersonell, 
da det var blitt gjort om til bomberom.
– Jeg var redd for barnet mitt og ville gjøre 
hva som helst for å komme meg vekk fra 
krigen. Men det var ikke lett med den kon-
stante bombingen og skytingen, sier Anna.

HÅPER PÅ FRED
I april øynet hun og mannen en mulighet til å 
komme seg ut av landet og over til Moldova 
i en minibuss. Da fødte hun lille Markus – 
uten noe helsepersonell til stede.

På grunn av at familien nå hadde tre barn, 
fikk også mannen bli med ut av landet. De 
klarte å komme seg over landegrensen og 
videre til Romania. Nå befinner familien seg 
i trygghet på et flyktningsenter som Kirkens 
Nødhjelp støtter i hovedstaden București.
– Jeg er takknemlig for å være i trygghet 
her og at barna mine har det bra. Men jeg 
håper det blir fred snart. Jeg vil hjem igjen 
og få livet mitt tilbake, forteller hun. n

Fødte på flukt fra 
bomberegnet
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Trebarnsmor Alana får over-
levert en verdikupong som hun 
kan kjøpe mat, bleier og leker til 
barna med.

Får hjelp fra norske givere
Etter at krigen i Ukraina brøt 
ut, har givergleden i Norge 
vært enorm. Støtten betyr 
svært mye for menneskene 
som har flyktet fra hus, 
hjem og familie.
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

små døtre opplevde hun dette som veldig 
dramatisk.
– Vi var veldig redde og måtte søke dekning 
hver gang alarmen gikk, forteller hun.

Situasjonen ble så farlig at hun ikke så noen 
annen utvei enn å flykte over grensen til Ro-
mania, mens ektemannen måtte bli igjen.

Suceava ligger ikke langt fra grensen mel-
lom Romania og Ukraina. Takket være nor-
ske givere kan Alana og andre flyktninger 
i samme situasjon komme hit og få verdi-
kuponger en til to ganger i måneden for å 
klare daglige utgifter som mat, bleier, klær 
og leker. 

Det store engasjementet for å hjelpe de 
berørte av krigen i Ukraina utgjør en stor 

forskjell for Alana og mange andre flykt-
ninger i området.
– Jeg føler meg trygg her og er takknem-
lig for all den hjelpen vi får. Det er helt av- 
gjørende for barna og meg. Samtidig håper 
jeg at krigen snart skal ta slutt, og at vi kan 
reise trygt hjem. Det er ikke så enkelt for 
barna og meg å være i et nytt land der in-
gen snakker språket vårt, sier Alana.

SAMLER ANDRE FLYKTNINGER
Da hun og barna kom til Suceava, tok det 
ikke lang tid før hun ble kjent med andre 
ukrainske flyktninger. Hun hadde et sterkt 
ønske om å gjøre noe nyttig for andre i 
samme situasjon. Derfor startet hun en lit-
en bibelgruppe. Etter kort tid vokste grup-
pa til over 280 mennesker.
– Det gikk veldig fort, og interessen var 

enorm. Vi står sammen så godt vi kan. Vi 
deler også viktig informasjon med hveran-
dre, blant annet om hvor det er mulig å få litt 
gratis mat eller klær. Jeg vil ikke bare motta 
hjelp, jeg vil også hjelpe andre, sier Alana.

Hjemme i Ukraina er også foreldrene igjen. 
De er gamle, og Alana er bekymret.
– Jeg snakker med dem ofte. De er 
fornøyde fordi sommeren er kommet og 
de kan arbeide i hagen. Men så lenge det 
ikke er trygt for barna, kan jeg ikke re-
ise tilbake. Jeg gleder meg så enormt til 
jeg får se dem og mannen min igjen. Jeg 
drømmer om å få hverdagen min tilbake 
mer enn noe annet, sier Alana. n

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp, besøkte nylig Bucovina 
Institute i Suceava  i Romania. Der møtte 
han flyktninger som mottar hjelp fra nor-
ske givere.
– Det var mange sterke vitnesbyrd om 
vanlige mennesker som har måttet flykte 
fra krigens grusomheter. Derfor er det 
fantastisk å være vitne til hvordan giver-
gleden hjemme kommer flyktningene her 
til gode. Det utgjør en stor forskjell i en 
ellers krevende hverdag, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp støtter vår internasjon-
ale humanitære partner ACT Alliance og 
flere av ACTs søsterorganisasjoner, som 
blant annet Swiss Church Aid (HEKS). I 
tillegg støtter vi våre lokale partnere i 
Ukraina og i nabolandene.

FLYKTET FRA RAKETTANGREP
En av flyktningene Høybråten møtte, var 
trebarnsmoren Alana. Hun er fra den 
ukrainske byen Poltava, som ligger mel-
lom Kyiv og Kharkiv. Da krigen brøt ut, 
suste det raketter innover byen. Med tre 

Dagfinn Høybråten besøkte nylig Bu-
covina Institute i Romania og møtte 
flyktninger som mottar hjelp takket 
være bidrag fra norske givere.
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Ingen har blitt rammet så hardt av Ukraina-krigen som 
innbyggerne i Mariupol. For Katya og familien ble flukten 
svært dramatisk. Likevel er hun full av håp for framtida.  
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

Dramatisk flukt
fra Mariupol

Katya kutter opp grønnsaker på flykt-
ningsenteret i Chernivtsi sør i Ukraina, 
nær grensen til Romania. For noen uker 
siden flyktet hun fra de brutale krigshan-
dlingene i hjembyen Mariupol. På senteret 
som Kirkens Nødhjelp støtter, får hun 
trygghet og omsorg.
– Jeg har bodd i Mariupol hele livet mitt. 
Hele familien min og alle vennene mine er 
derfra. Hele livet mitt er i Mariupol, fortell-
er Katya.

KATASTROFAL SITUASJON
Da krigen brøt ut, ble den strategisk 
viktige havnebyen et viktig militært 
mål. Byen, som ligger sør i Ukraina ved 
Azov-havet, ble tungt beleiret, og FN har 
beskrevet den humanitære situasjonen i 
byen som katastrofal.
– Det var bombing og skyting overalt. Vi ble 
veldig redde og søkte dekning i kjelleren. Vi 
forstod ikke hvorfor dette må skje, men vi 
måtte komme oss vekk derfra, sier Katya.

FLYKTET MENS BOMBENE FALT
Katyas famile hadde fire biler, men to av 
bilene ble ble ødelagt av bomber. Katya 
flyktet sammen med moren og sønnen 

på 8 år samt flere venner. Totalt var de 15 
personer i de to bilene.
– Mens vi flyktet, gikk det av bomber over-
alt. Det var også mye skyting. Vi måtte 
gjennom okkuperte områder for å komme 
oss ut og ble stoppet flere ganger. Bilene 
våre ble gjennomsøkt flere ganger, og vi 
opplevde det som veldig skremmende. Jeg 
vet ikke hva de så etter, sier Katya.

Heldigvis kom de seg til slutt i sikkerhet, og 
familien er nå i trygghet på flyktningsen-
teret. Her vil Katya bli helt til det blir trygt 
å reise hjem. Hun uttrykker stor takknem-
lighet for at de har kommet i sikkerhet, og 
at de nå blir ivaretatt på en god måte.

FULL AV HÅP
Til tross for alt hun og hennes familie har 
gjennomlevd, er hun full av håp for fram-
tida – et håp om å vende tilbake fra flykt-
ningsenteret til et normalt liv.
– Jeg vil tilbake så snart krigen er over. 
Jeg vet ikke hva som vil vente oss hjemme, 
men hele livet mitt er i Mariupol, sier Katya 
før hun gjør seg klar til å gå for å søke jobb.
Hun vil ta hverdagen tilbake. n
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Studenten Maria-Corina fra 
Moldova har et stort hjerte 
for barna som har måttet 
flykte fra krigens grusom-
heter i Ukraina. Hun skulle 
egentlig brukt mer tid på 
studier, men hun føler hun 
må hjelpe.  
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

Med 
hjerte for

flyktningene

Maria-Corina er frivillig på Bucharest Ref-
ugee Center i Romania. Her bor det 240 
ukrainske mødre og barn som har måttet 
flykte hals over hode fra krigen som raser 
i hjemlandet.
– Jeg har hjertet og sjelen min her. Det er 
her jeg vil gjøre nytte for meg, sier hun 
beskjedent.

Maria-Corina studerer til å bli sivilingeniør 
på universitetet som eier skolebygget 
der flyktningene nå er innkvartert. Det er 
gamle lokaler og litt moderat belysning 
her, men det gir husrom og trygghet til så 
mange i denne vanskelige situasjonen. Det 



14 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2022 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 03 – 2022 15 

er betongvegger med god gjenklang, så 
stemmene blandes sammen og danner et 
konstant ekko.

Kirkens Nødhjelp bidrar med mat til flyk-
tningene takket være norske givere. Sen-
teret får også donasjoner, selv om det nå 
er mindre enn da krigen først brøt ut. 

Maria-Corina har ikke 
bare lært seg navnet 
til alle som bor her, 
hun kan også histo-
riene til hver enkelt. 
Slik har det blitt når 
all fritid og deler av 
studietiden går med 
til å hjelpe flyktnin-
gene her.

MYE SORG OG GRÅT
Hverdagen på sen-
teret er travel. Maria- 
Corina tar imot donasjoner til senteret, 
oversetter og organiserer – og hun hjelp-
er til når flyktninger trenger helsehjelp 
på sykehuset. Men det tøffeste er å være 
med i sorgen over døde og endeløse 
bekymringer over familie som er igjen i 
hjemlandet.

Hver dag er det noen som gråter på skul-
deren hennes.  Mange her har vært igjen-
nom mareritt. Brått har de måttet flykte 
fra hjemland og hverdag. Familier er blitt 
splittet, og nå er de flyktninger i et fremmed 
land og en fremmed kultur. I denne situas-
jonen er det lett å bli grepet av motløshet. 
Maria-Corina møter dem med håpstegn.
– Det blir mye løping i gangene, og jeg 
hjelper til så godt jeg kan. Mange her gråter 
mye. Det er emosjonelt krevende fordi 
deres sorg også blir min sorg, forteller hun.
Heldigvis er det ikke bare mørke stunder 
på flyktningsenteret. Det feires stadig 
barnebursdager, og det er en stor glede å 
få være med å feire barna.
– Det er så fint å se smilene deres. Jeg 
føler ofte at jeg er del av familien på måten 
jeg blir inkludert på. Det er fantastisk å 

være med på å spre glede, håp og trøst 
midt i en tung tid, sier hun.

– MÅ VÆRE STERK
Men Maria-Corina legger ikke skjul på at 
hun må være sterk. Mange frivillige har 
gitt seg fordi det ble for tøft i møte med 
barn som lider, og som har blitt merket 
for livet etter traumatiske opplevelser på 

flukt. Men hun er fast 
bestemt på oppdrag-
et hennes her på sen-
teret.
– Hvor lenge har du 
tenkt å jobbe som fri- 
villig her?
– Jeg vil være her 
så lenge det er be-
hov. Jeg vil være her 
helt til slutten, sier  
Maria-Corina.

14 år gamle Alieva 
kommer inn i rommet, og Maria-Corina 
reiser seg fra stolen og gir henne en god 
klem. Alieva måtte flykte sammen moren 
sin da krigen brøt ut. 
– Vi hørte sirenene og bombene tidlig 
om morgenen. Mamma fortalte at krigen 
har startet, og at vi måtte søke dekning 
i kjelleren. Da maten og vannet tok slutt, 
måtte vi flykte. Jeg fikk ikke engang sagt 
farvel til pappa, forteller Alieva.

Faren måtte bli igjen for å hjelpe de ukrain-
ske styrkene i krigen. Alieva snakker med 
ham på telefon så ofte hun kan. Frykten for 
at det skal skje ham noe, er tungt å bære 
for 14-åringen. Savnet etter å gjenforenes 
er enormt stort.
– Hva ønsker du deg mest av alt i hele 
verden akkurat nå?

Alieva tar til tårene og sier gråtkvalt:
– At krigen skal ta slutt, og at jeg kan få se 
pappa igjen.

Maria-Corina kommer til og trøster 
henne. n

– Jeg vil være her 
så lenge det er 

behov. Jeg vil være 
her helt til slutten.

Maria-Corina

14 år gamle Alieva (til venstre) og moren måtte 
flykte i all hast da krigen brøt ut. Maria-Corina 
bruker mye av dagen sin på flyktningsenteret til 
å trøste flyktninger i en vanskelig tid.
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– Jeg vil, jeg vil, sier Angel Emanuel ivrig 
til mamma Lindael Elisante og løper bort 
til vannpumpa med den gule kanna. Hun 
skal nemlig vise hvordan hun tapper rent 
vann fra springen. 

Angel setter vannkanna på plass og stik-
ker slangen ned før hun skrur vannet på 
full guffe mens hun smiler bredt. 

GIKK I SEKS TIMER FOR Å HENTE VANN
I 2014 lovet Kirkens Nødhjelp vann til én 
million mennesker gjennom TV-aksjonen. 
Vi klarte å hjelpe 1,7 millioner – 700 000 
flere enn vi hadde lovet. Angel er en av 
dem som nå har fått rent vann. 

Vannpumpa vi besøker i dag, står midt 
i landsbyen Guje i distriktet Mbulu i Tan-
zania. Her bor det rundt 1900 menne- 
sker. I 2020 boret vi nesten 100 meter ned 

i bakken for å finne vann i et område sterkt 
preget av tørke. 

Her har folk virkelig fått kjenne klimaen-
dringene på kroppen. Regnet er uforutsig-
bart og kommer enten som styrtregn eller 
uteblir fullstendig, sånn som nå. 

Vi er omringet av solsikker, men selv de 
motstandsdyktige blomstene som brukes 
til matolje, bærer preg av at regnet har 
uteblitt. Også maisen har tørket inn, og 
flere steder har det ikke kommet noen kol-
ber i hele tatt. 

Mamma Lindael husker godt hvordan det 
var å leve her for bare to år siden. 
– Jeg sto opp klokken tre på natten for å 
hente vann i en regnkilde. Noen ganger 
måtte jeg gå mellom femten og tjue kilo-
meter før jobb. På ettermiddagen var det 

En brønn av 
muligheter

For to år siden satt fire år gamle Angel på ryggen til 
mamma midt på natten. Da skulle de gå i tre timer for å 
hente vann i en kulp. Nå springer hun bort til vannpumpa 
på få minutter.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland
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den samme turen på nytt. Så jeg brukte 
rundt seks timer på å hente vann hver 
eneste dag. 
 
SYKDOMMER OVER HALVERT
Lindael forteller at det var både farlig og 
tungt å gå for å hente vann midt på natten, 
og ofte måtte hun ha med seg datteren på 
ryggen. 
– Nå har alt forandret seg. Vi har vann 
i landsbyen vår, og vi tar bare med oss 
kannene på sykkelen, så har vi rent vann 
til hele familien. 

Angel er nå ferdig med å fylle kannene og 
får hjelp av mamma til å få dem på sykkel-
en. Mens Lindael triller av gårde, hopper 

og spretter Angel ved siden av, samtidig 
som hun passer på at kannene ikke glir av. 
– At vi nå har fått rent vann i landsbyen, 
betyr at jentene her kan gå på skolen, og vi 
kan bruke tid på å jobbe i stedet, sier hun. 

Siden Kirkens Nødhjelp sørget for rent 
vann her, har 126 000 mennesker fått til-
gang til rent vann i Mbulu-distriktet. 

Vannbårne sykdommer har gått ned fra 89 
prosent til 35 prosent. Jentene er tilbake 
på skolebenken, og antallet barneekteskap 
og tenåringsgraviditeter har gått ned.
– Jeg er veldig glad for mulighetene van-
net nå gir Angel, sier Lindael. n

Angel (4) og mamma Lindael 
Elisante er lykkelige for å ha fått 
rent vann i landsbyen.
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Ektemannen
angrep Hannah 

med kokende vann
Hun trodde de skulle feire 

kjærlighetens dag. I stedet ble det 
starten på et liv i uutholdelige smerter 

for Hannah Kafantenganji (34).  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

14. februar. Valentine’s Day. Dagen starter 
godt for familien på fem. Mannen i huset 
skal bare ut en tur. Når han kommer til-
bake, er han både full og aggressiv.
– Jeg sitter ute og lager middag når han plut-
selig står der. Han begynner å klage på at 
huset er rotete, barna er skitne og beskyld- 
er meg for utroskap. Han er sjalu og sint og 
tror det er en annen mann i huset.

FORBRENT OVER HELE KROPPEN
Hannah Kafantenganji peker på ildstedet 
ved kortsiden av det lille huset i landsbyen 
Madisi i Malawi, hvor alt skjedde. 

Hun forteller at hun satt på huk for å 
koke vann da han tok tak i vannkjelen og 
kastet den over henne. Han fortsatte å an-
gripe henne helt til sønnen Precious på 12 
stormet til og fikk dratt henne unna.
– Jeg hadde helt ulidelige smerter. Jeg var 
forbrent fra brystet og langt nedover bena, 
sier hun og viser frem brannskadene hun 
fikk av vannet. 

Naboer og familie strømmet til, men selv 
husker hun veldig lite av det. Men hun 
husker at det gjorde helt forferdelig vondt.
– En nabo prøvde å legge rått egg på 
brannskadene for å lindre smertene, men 
det hjalp ikke. Jeg ble bare liggende å vri 
meg i smerter. Hele kroppen min ristet. 
Jeg hadde ingen kontroll. 

Ektemannen, som hadde løpt fra stedet, 
ble senere på kvelden pågrepet av politiet. 
– Jeg hadde aldri trodd at mannen min 
ville gjøre noe slikt mot meg, så jeg var 
kanskje aller mest sjokkert. Selv om han 
var mye sjalu og ikke likte at jeg skulle gå 
ut eller se fin ut, hadde jeg aldri bekymret 
meg for noe slikt. 

14 ÅRS FENGSEL
Naboene fikk sendt henne til sykehuset. Der 
gikk hun gjennom omfattende behandling.
– Livet mitt er totalt forandret. Jeg kan 
ikke sitte nær varme eller bevege meg 
som før. Hele venstresiden min er jo helt 

ødelagt. Jeg var alltid sterk og kunne job-
be. Nå klarer jeg ingenting, sier hun stille. 

Kirkens Nødhjelps lokale partner var raskt 
til stede for å hjelpe Hannah med både syke-
husutgifter og oppfølging under anmeldelse 
av ektemannen, rettssak og avhør.

Etter en lang prosess ble ektemannen til 
slutt dømt til fengsel i 14 år. 
– Selv om livet aldri kan bli som det var, 
kjenner jeg nå på en trygghet og en frihet. 
Men fortsatt våkner jeg med mareritt om 
det som skjedde. Ikke minst tenker jeg 
mye på sønnen min, som måtte være vitne 
til dette. 

Samtidig er hun glad for at han var der. 
– Jeg priser Gud for at han var der og dro 
meg unna. Hadde han ikke gjort det, vet jeg 
ikke hva som kunne skjedd, sier hun. n

12 år gamle Precious måtte hjelpe 
mamma da hun fikk kokende vann 
over seg. Han har vært morens støtte 
etter den omfattende brannskaden.
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Et liv
i frykt

Chafika Kondowe (42) er 
albino. Hele livet har han 
vært redd for at han skal 
bli kidnappet eller drept. 
Nå kjemper han for at 
andre ikke skal måtte leve 
med den samme redselen.    
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

 – Jeg følte meg helt lik alle andre og skjønte 
ikke hvorfor folk så rart på meg, eller 
hvorfor foreldrene mine var så bekym- 
ret, sier Chafika Kondowe. 

Vi møter ham i huset hans i Karonga nord i 
Malawi. Her bor han med kone og tre barn. 
Det var ikke gitt at han skulle få jobb eller 
familie. Som albino i Malawi har han alle 
oddsene mot seg. Siste oppdaterte tall vis-
er at det er rundt 13 000 albinoer i landet. 

SELGER KROPPSDELER
De siste årene har det vært flere drap og 
kidnappinger av albinoer. Kroppsdelene 
deres har lenge vært ettertraktet i flere 
deler av det sørlige og østlige Afrika. 

Heksedoktorer mener at de inneholder 
magiske krefter, og at man kan lage lykke-
bringende brygg av kroppsdelene deres.
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– Flere barn har fått kuttet av armer og 
hender, og prisen noen er villig til å betale, 
kan være opp mot 800 000 kroner, sier 
Chafika stille.

Rundt huset leker de tre barna hans 
ubekymret. Han er glad for at ingen av dem 
er albino, men han forteller at livene deres 
allikevel er preget av at han har albinisme.
– Vi har gitter foran dørene. Vi er nøye på 
å holde dørene stengt, og jeg ser meg all-
tid over skulderen når jeg er ute og går. 
Et angrep på meg er også et angrep på 
familien min. 

PÅVIRKER MYNDIGHETENE
Han opplever nabolaget sitt som trygt, 
men er allikevel alltid på vakt. Selv jobber 
han for Kirkens Nødhjelps lokale partner 
som kjemper mot ulikhet, urettferdighet 
og brudd på menneskerettighetene. 
– Jeg reiser ofte rundt til skoler for å for-
telle om hvordan det er å leve som albino. 
Barna får se at jeg er som alle andre: et 

menneske av kjøtt og blod. På den måten 
fjerner vi tabuer og endrer holdninger. Jeg 
gjør også det samme i kirker, forteller han. 

Sikkerhet er noe han tar veldig alvorlig. Der-
for er beslutningspåvirkning en viktig del av 
jobben hans. I tillegg til å kjempe for albino-
ers rettigheter er han opptatt av at alle som 
lever med handikap, skal tas på alvor. 
– Folk skal føle seg trygge uavhengig av 
handikap. For oss er det viktig at vi kan 
føle oss trygge i nabolaget, i husene våre 
og på jobb. 

Han samarbeider med både myndigheter 
og politi, men prøver samtidig å påvirke 
dem. Det skal være enklere for albinoer å få 
hjelp når de er i fare. Derfor er trygghets- 
alarm noe han er opptatt av. 
– Hvis jeg blir angrepet i mitt eget hjem, så 
er det viktig at politiet raskt er til stede. I 
tillegg er det også nødvendig å ha gode sik-
kerhetstiltak i hjemmene, slår han fast. n

Chafika er glad ingen av de tre barna hans er født med albinisme, men er bekymret for at et angrep 
på ham også vil ramme dem. Her med yngstemann.
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Oljelandet
I Angolas hovedstad Luanda finner du 
flotte hoteller, fine restauranter og velfris-
erte hager. Flere av bygningene kunne like 
gjerne ligget i Oslo, London eller New York.
– Hvis man bare besøker Luanda, kan An-
gola fremstå som et velstående samfunn 
med velfungerende infrastruktur og ryddi-
ge gater, forteller Bjørnar Lemvik.

Han jobber som landrådgiver for Angola 
i Kirkens Nødhjelp. Han forteller også at 
tilstanden er en helt annen i andre deler 
av landet.
– Det er en desperat fattigdom i store del-
er av Angola. I teorien har styresmaktene 
mer enn nok penger til å øke levestand-
arden for hele befolkningen, men rikdom-
men tilfaller heller noen utvalgte få. Det er 
en grotesk ulikhet, sier han.

41 ÅR MED KRIG
Angola fikk sin selvstendighet fra Portugal 
i 1975 etter en 14 år lang frigjøringskamp. 
Etter uavhengigheten brøt det raskt ut 
borgerkrig, som fortsatte frem til 2002 
med få opphold og flere mislykkede forsøk 
på fredsavtaler.

Fra naturens side er Angola et av Afrikas 
mest ressursrike land. Likevel er det bare 
en liten del av naturressursene som er ut-
nyttet. Hovedgrunnen til det er at en res-
surs har blitt totalt dominerende: oljen.

Oljens betydning for Angolas økonomi kan 
knapt overdrives. Siden uavhengigheten i 
1975 har økonomien blitt gradvis mer ens-
rettet, og de siste tiårene har oljeekspor-
ten stått for godt over 90 prosent av Ango-

Angola er rikt på olje, gass 
og diamanter. Likevel lever 
store deler av befolkningen 
i fattigdom. Landet er pre-
get av korrupsjon, ulikhet 
og mangel på demokrati 
– men nå spirer et håp i en 
ny generasjon.
TEKST: Eli van der Eynden FOTO: Shutterstock/Silje Ander

las eksportinntekter. I mange år utgjorde 
oljesektoren over halvparten av landets 
bruttonasjonalprodukt (BNP). Til sammen-
ligning sto oljenæringen for 14 prosent av 
Norges BNP i 2019 – og andelen har aldri 
vært høyere enn 26 prosent.

SOM PLOMMEN I EGGET
Angola produserer nesten like mye olje 
som Norge. Men der norske oljeinntekter 
har gått til oppbygging av velferdsstaten, 
har Angolas oljerikdom i liten grad kommet 
befolkningen til gode. I stedet har inntek-
tene først og fremst beriket den økonomi-
ske eliten, bestående av familie og politiske 
tilhengere av landets lengstsittende presi-
dent: José Eduardo dos Santos.

Dos Santos utpekte blant annet sin datter, 
Isabel dos Santos, til sjef for det statlige 
oljeselskapet Sonangol i 2016. I ettertid 
har hun blitt siktet for underslag og hvit-
vasking i den globale korrupsjonsskan-
dalen Luanda Leaks.
– Når en elite får mulighet til å berike seg 
selv, så gjør de ofte det. Det er en stand med 
oligarker i Angola som har karret til seg 
makt og sørger for å opprettholde struk-
turene som lar dem beholde rikdommen. De 
har det som plommen i egget, sier Lemvik.

MAKTSKIFTE
I august 2017 gikk president dos Santos av 
etter 38 år ved makten. Avløseren ble João 
Lourenço. Både dos Santos og Lourenço 
tilhører partiet Movimento Popular de 
Libertação de Angola (MPLA) – det eneste 
partiet som har hatt makten etter fri- 
gjøringen i 1975.

Det var likevel knyttet en viss optimisme til 
maktskiftet, og Lourenço lovte endringer.
– Det har vært noen gode tegn, men det har 
ikke skjedd meningsfylte reformer eller 
større endringer på viktige områder som 
korrupsjon og fordeling av ressurser, for-
teller Lemvik.

Lourenços regime har også lovet å re-
dusere oljeavhengigheten ved å gi Angola 
flere økonomiske bein å stå på, men også 

dette har latt vente på seg. Og selv om val-
gene i landet i teorien er frie, er informas-
jonsflyten og de viktigste mediekanalene 
i stor grad kontrollert av styresmaktene, 
ifølge Lemvik.
– Det finnes en betydelig politisk opposis-
jon, særlig i byene, der tilgangen til infor-
masjon er større. Men i realiteten er det 
liten mulighet for andre partier til å ta over 
makten, sier han. 

EN NY GENERASJON
Den 26. august skal det avholdes valg i An-
gola. MPLA ligger i skrivende stund øverst 
på meningsmålingene med relativt god 
margin, men det største opposisjonspar-
tiet, União Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA), tar noe innpå.

Lemvik forteller også at man ser ten-
denser til at angolanske ungdommer nå 
vil sette sitt preg på politikken – og at det 
kanskje kan ta landet i en ny retning.
– Borgerkrigen er et enormt nasjonalt 
traume som har preget samtalen opp mot 
tidligere valg. Nå er en ung generasjon på 
vei inn i politikken, og vi ser også at valg- 
deltagelsen er høy blant ungdommene i 
landet. De har ikke den samme nærheten 
til historien, og vi ser at de er opptatt av 
andre saker, som for eksempel helse, ut-
danning og økonomi. Kanskje det nå kan 
vokse frem en ny bevegelse som ønsker 
og krever å se reformer på viktige politiske 
områder, sier Lemvik.

Han peker særlig på tilgangen til infor-
masjon som viktig for utviklingen.
– Sosiale medier har endret alt. Ungdom-
mene holder seg informert på en helt an-
nen måte, særlig i de store byene. Har du en 
smarttelefon, har du tilgang til informasjon.

MULIGHETSROM
I juni ble Angola godkjent som medlemsland 
av Extractive Industries Transparency Ini-
tiative (EITI). EITI er en internasjonal or-
ganisasjon som håndhever en standard for 
åpenhet i olje-, gass- og gruveindustriene.
For å bli godkjent av EITI må man kunne se 
en direkte sammenheng mellom hva som 

ANGOLA

Hovedstad: Luanda

Innbyggertall: 33 543 243 (2021)

Offisielt språk: Portugisisk

Styreform: Republikk

Statsoverhode: João Lourenço

Religion: Katolsk og protestantisk 
kristendom, lokale religioner

Nasjonaldag: 11. november

Valuta: Angolansk kwanza

Grenser til: Namibia, Zambia, Den 
demokratiske republikken Kongo, 
Republikken Kongo

(Kilder: Store norske leksikon, FN/
UNDP)

KIRKENS NØDHJELP 
I ANGOLA

Kirkens Nødhjelp har vært til stede 
i Angola siden 1975.

Vi jobber med bekjempelse av 
ulikhet gjennom politisk på-
virkning, styrking av demokrati 
og sivilsamfunn samt å støtte 
tørkeutsatte lokalsamfunn til å 
bli mer motstandsdyktige mot 
klimaendringer.
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utvinnes av naturressurser i et land, og 
hvordan det kommer befolkningen til gode. 
EITI stiller blant annet krav til åpenhet og 
at sivilsamfunn, myndigheter og selskaper 
har et reelt trepartssamarbeid rundt EITI.
– Det kan hende at dette i utgangspunktet 
bare var en tittel man ville smykke seg 
med. Men selve prosessen krever innsyn 
i hva som foregår i landet, og deltagelse 
fra sivilsamfunnet. Så her har man et 
mulighetsrom for påvirkning, som mang-
ler i mange andre land, sier Lemvik.

KIRKENS NØDHJELP I ANGOLA
Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Ango-
la siden 1975. Kort fortalt dreier arbeidet 
i landet seg om bekjempelse av ulikhet 
gjennom politisk påvirkning, styrking av 
demokrati og sivilsamfunn samt å støtte 
tørkeutsatte lokalsamfunn i det sørlige 
Angola til å bli mer motstandsdyktige mot 
klimaendringer.

I dag lever omtrent halvparten av Ango-
las befolkning av jordbruk, men sektoren 

utgjør under fem prosent av landets BNP. 
Mange av bøndene dyrker kun til seg selv 
og familiene og tjener lite eller ingenting 
på innhøstingen. Dette gjør dem svært sår-
bare for sult om avlingene skulle svikte.

Kirkens Nødhjelp jobber for å øke vann-
sikkerheten i tørkeutsatte områder i lan-
det. Dette gjøres blant annet ved å samle 
regnvann under regntiden i store betong-
tanker, slik at mennesker i fattige og tørre 
områder har vann også i tørkeperiodene.
– Det bedrer forholdene for en del, men 

det er ikke egentlig nok. Det er dessverre 
slik som det er mange steder: Jo lenger 
unna maktsenteret du kommer, jo mindre 
ressurser brukes på å løse problemene i 
lokalsamfunnet, forteller Lemvik.

DEMOKRATI MÅ LÆRES
Silje Ander jobber som rådgiver for Kirkens 
Nødhjelps ulikhetsprogram. Programmet 
går ut på å sikre rettferdig omfordeling av 
offentlige midler, at et lands naturressurs-
er skal komme befolkningen til gode, og å 
styrke befolkningens evne og mulighet til å 
påvirke beslutninger.
– Demokrati må læres. Du må øves i at du 
har en stemme og rettigheter – og at noen 
har ansvar. Angola er tilsynelatende et 
demokrati, men det har aldri blitt avholdt 
lokalvalg, selv om det står i loven at det 
skal gjøres. Lokale myndigheter er utpekt 
av makthaverne i Luanda, og derfor blir 
avstanden mellom befolkningen og beslut-
ningstakerne for stor, sier hun.

Kirkens Nødhjelps arbeid med demokra-

tiutvikling i Angola består blant annet i 
å trene opp lokalbefolkningen til å stille 
lokale myndigheter til ansvar, sjekke at 
løfter som er gitt i offentlige budsjetter, 
faktisk blir holdt, og å legge til rette for 
dialog mellom myndigheter og befolkning 
– eller å tegne landsbyer i sanden.

ET SAMLET SIVILSAMFUNN
Ander var nylig i Angola og landsbyen Kim-
bala. Der dro hun ut med 24 lokale frivil-
lige, organisert av Kirkens Nødhjelp og en 
lokal kirkepartner. Målet med besøket var 
å kartlegge hva landsbyen selv opplevde 
som de største utfordringene – og ta med 
seg innbyggernes ønsker videre i dialog 
med lokale myndigheter.
– Når sivilsamfunnet står samlet og velger 
seg ut noen saker, er det lettere å få gjen-
nomslag for dem, sier hun.

Selve kartleggingen av behov i landsbyen 
ble gjennomført ved at de frivillige delte 
opp landsbyen i fire grupper bestående 
av kvinner, menn, jenter og gutter. Hver 

av gruppene tegnet et kart over landsbyen 
på bakken med skole, vannkilde, helse- 
stasjon og andre viktige steder. Etter 
diskusjon i gruppene fikk alle utdelt hver 
sin stein som de skulle legge ned på det 
problemet de syntes var det viktigste å ta 
opp videre i de frivilliges arbeid for lands-
byens rettigheter.
– I Kimbala var alle enige om at en mer til-
gjengelig vannkilde var den viktigste sak-
en. Og det er ikke så rart når innbyggerne 
i landsbyen vanligvis må bruke åtte timer 
hver dag for å hente vann, forteller Ander.

Landsbyens behov er allerede diskutert 
med kommunesjefen og vil være fok-
us når de frivillige fremover skal delta i 
kommunemøter.

POSITIVE TENDENSER
– Det finnes ingen enkel og rask løsning i 
Angola, men landet har nok ressurser til 
å gi innbyggerne det de trenger. Det er en 
god start og en mulighet mange andre land 
mangler. Og når sivilsamfunnet står sam-

let og ønsket om endring kommer innen- 
fra, har jeg tro på at det kan skje positive 
endringer fremover, sier Ander.

Både hun og Lemvik trekker frem innsat-
sen til de lokalt ansatte i Kirkens Nødhjelp 
i Angola som helt sentral i arbeidet med 
å styrke sivilsamfunnsorganisasjonene i 
landet.
– Vi er en av få internasjonale organ-
isasjoner som jobber med menneske- 
rettigheter og sivilsamfunn i Angola, og 
det gjør det ekstra viktig at vi er til stede. 
Arbeidet som gjøres, er anerkjent av både 
myndigheter og andre aktører, som for ek-
sempel EITI-sekretariatet, sier Ander.
– Kirkens Nødhjelps lokalt ansatte i Ango-
la gjør en fantastisk jobb. De har et impo-
nerede kontaktnett og en stor tillit i lan-
det. De får til veldig mye med relativt lite 
midler, sier Lemvik.
– Vi er en av få aktører som er til stede, 
men vi er også en av aktørene som har 
mulighet til å skape virkelige, positive en-
dringer i landet, avslutter han. n

– Rikdommen 
tilfaller heller noen 
utvalgte få. Det er 
en grotesk ulikhet.

Bjørnar Lemvik

Til tross for høye oljeinntekter er Angola det landet i sørlige Afrika som bruker minst penger på utdanning. Under 2 % av de fattigste barna fullfører 
ungdomsskolen. I Ngongolo er det kun skoletilbud opp til 6. klasse.

Kirkens Nødhjelp jobber blant annet med demokratiutvikling i Angola. Her stemmes det over hvilke problemer innbyggerne i landsbyen Ngongolo 
ønsker å ta opp med lokale myndigheter.
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Jakter på
gull for å
overleve

Sola steker. Det er 40 grader i Ton i Bur-
kina Faso, som ligger langt unna allfarvei. 
Hit har 3500 mennesker flyktet fra terror. 
– Vi som bor her, har flyktet fra Djibu på 
grunn av angrep fra jihadister. Den eneste 
måten å overleve på er å grave etter gull, 
sier Alou Hamadoum (31). Han er valgt 
som leder i leiren i Ton. 

Vi befinner oss midt i leiren, omringet av telt 
i plast og tøy. Overalt er det hull i bakken 
i den rustrøde sanden. Små og store hull, 
hvor det er gravd etter gull. Gull som kan gi 
mat på bordet. Utenfor teltene sover et barn. 
Mødre sitter i fargerike sjal, og mennene er 
samlet i skyggen under et tre.   

Assane Diallo graver etter 
gull i Burkina Faso. Finner 
han ikke noe, må familien 
gå nok en dag uten mat. 
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland
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DRAP OG TVANGSEKTESKAP
– Mange her har det tøft og har flyktet fra 
et stor press fra jihadistene om å la seg 
verve. Hvis vi nekter, blir vi drept. Mange 
unge menn har forsvunnet, blitt kidnappet 
eller rekruttert, forteller Alou.

Han forteller at i landsbyen der han bodde, 
gjemte de seg først i bushen, men ble fun-
net. Hvis du ikke lot deg verve, betydde det 
at du var imot ekstremistene, forklarer han. 
– Flere unge kvinner i landsbyen vår ble 
også tvangsgiftet med jihadister. Å nekte 

var livsfarlig, da kunne de bli både voldtatt 
og drept, sier han videre.  

Selv om de ikke lenger lever i akutt fare, 
er livet tøft. 
– Her i leiren er vi trygge, men det er lite 
mat. Vi har ikke noe sted å dyrke mat eller 
muligheter til å jobbe. Da blir gullet det 
eneste vi har, sier han. 

INGEN MORGENDAG
– Jeg sliter med å skaffe nok mat til fami-
lien min. Livet er vanskelig, sier Boureima 

Aissatou. Hun sitter med barna Mariam og 
Adjara på ett og fire år på fanget. 

Hun forteller at det er mennene som grav-
er etter gull, og at det er kvinnene som 
hjelper til med å vaske gullet og selge det. 
Men det er lite penger å hente på gull og 
lite å finne. 
– Det har vært mye gull her, men nå har 
det ikke vært mulig å finne noe. Det betyr 
at vi verken har mat eller en inntekt. Det 
er umulig å få andre jobber her. Det lille 
gullet vi finner, går rett til mat.

FAMILIEMEDLEMMER DREPT
1,6 millioner mennesker er på flukt in-
nad i Burkina Faso, og tallet stiger. Lan-
det har en av verdens hurtigst voksende 
kriser. Mens ekstremister fester grepet 
langs grensene, trekker stadig flere inn-
over i landet. For mange på flukt er det å 
grave etter gull den eneste måten å tjene 
penger på.

Burkina Faso ligger i Sahel-beltet, et tørt 
savanneområde sør for Sahara. I det ut-
tørkede, hete landskapet er det store be-

hov for vann og mat.
– Det er dessverre ikke mye gull å finne. 
Det meste er tatt. Derfor må vi gå lenger 
og lenger ut av leiren for å finne gull, for- 
klarer Hamadoum. 

Matvarekrisen har ført flere millioner 
mennesker ut i sult i Vest-Afrika, og Bur-
kina Faso er et av landene som er hardt 
rammet. Siden 2019 har Kirkens Nødhjelp 
jobbet med vann, sanitær og hygiene i 
Burkina Faso i tillegg til å jobbe med fore-
bygging av kjønnsbasert vold på grunn av 

terror og konflikt.
– Mange av flyktningene vi møter her, har 
flyktet fordi noen av deres nærmeste har 
blitt drept. Familier er brutt opp fordi fami-
liemedlemmer har blitt rekruttert til jihad-
ister. Familiemedlemmer har blitt forrådt, 
sier Anne Cathrine Seland, landdirektør i 
Burkina Faso. 

Kirkens Nødhjelp har bygd 55 doer i Ton 
og jobber med å forebygge kjønnsbasert 
vold. Mange sliter med traumer etter det 
de har opplevd.
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Boureima sier at det er vanskelig å se noen 
lys fremtid. 
– Kvinner har også vært tvunget til å selge 
sex for å skaffe nok mat på bordet. Det er 
utrolig vanskelig for oss. Vi har ikke jobb, 
vi har ikke mat, vi har ingen fremtid. Vi ser 
ingen morgendag. Hvis livet fortsetter som 
det gjør her nå, så har vi ingen morgendag.
Også hun forteller sterke historier om hva 
de har flyktet fra.

– Ugifte kvinner sto i fare for å bli kidnap-
pet og tvangsgiftet. De ble hentet i husene 
sine og dratt av gårde. Flere kvinner for-
svant uten at de har kommet tilbake. De 
fleste bare 18–20 år gamle, sier hun stille. 

Hun forteller også om mange kvinner som 

ble voldtatt.
– De lever nå i stor skam. De vil ikke gå ut 
eller vise seg fordi de er så skamfulle for 
det som har skjedd med dem.

200 BRØNNER
Siden Kirkens Nødhjelp begynte å jobbe i 
Burkina Faso i 2019, har vi bygget og reno-
vert over 200 brønner. Ti afrikanske land 
ligger langs Sahel-beltet, som strekker 
seg fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet 
i øst. Kirkens Nødhjelp arbeider blant an-
net i Burkina Faso, Nigeria, Sudan og Mali, 
som alle ligger i Sahel.

Disse landene opplever ekstreme ut-
fordringer, som væpnede konflikter og 
klimaendringer. Barn og unge har få 

muligheter til å gå på skole, og arbeidsle-
digheten er skyhøy.

På små områder skal både folk på flukt og 
lokalbefolkningen dele vann, doer, beiteom-
råder og hus. Det skaper store utfordringer.

Anne Cathrine Seland sier at det er ekstra 
viktig at vi legger til rette for at både verts- 
kommuner og internt fordrevne kan leve 
godt sammen. Derfor bygger vi både brøn-
ner og doer som kan deles likt mellom dem.
– Over sju prosent av befolkningen er på 
flukt, og vann er noe av det viktigste for folk. 
Derfor er det viktig at vi er til stede med rent 
vann til befolkningen, avslutter hun. n

Boureima Aissatou har flyktet fra 
terror og bor nå i en leir for internt 
fordrevne i Burkina Faso. Her med 
Mariam på ett år.

Moren holder et godt tak rundt fire 
år gamle Adjara, som vokser opp i 
leiren for internt fordrevne.
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Med stødig hånd legger Mary Abui sam-
men lag på lag av fargerike stoffer og syr 
det sammen til det som skal bli til et bind. 
Hun har verken gått på skole eller lært seg 
et yrke før nå. For livet ble ikke helt som 
hun drømte om. 
– Jeg var bare 13 år da jeg måtte gifte meg. 
Foreldrene mine hadde ikke råd til å ha 
meg hjemme, så da ble ekteskap løsnin-
gen, sier hun stille.

HARDT LIV SOM BARNEBRUD
Vi møter Mary på kvinnesenteret vårt i Wau 
i Sør-Sudan, hvor hun nå får opplæring i å 
sy bind. Det er en stor mangelvare i lands-
byen der hun bor. 
– Jeg begynte opplæringen i fjor, og nå 
selger jeg bind til kvinner i landsbyen min, 
forteller hun. 

I tillegg til å lære seg å sy har Mary også 
fått støtte og oppfølging i livet som ung 
mor og ektefelle. Den unge fembarnsmor-
en innrømmer at det har vært tøft. 
– Jeg kan jo ikke akkurat si at jeg lever et 
lykkelig liv. Det er hardt å være ung mor, 
men nå har jeg hvert fall muligheten til å 
tjene mine egne penger, sier hun.

Kvinnesenteret er en del av Kirkens Nød-
hjelps arbeid med kjønnsbasert vold. Der 
forebygger vi vold i nære relasjoner, gir 

psykososial hjelp til ofre for vold og hjelp-
er kvinner og jenter med traumer etter 
krig og konflikt. Senteret har også tilgang 
til rent og trygt vann. 

MENSEN I KRIG
Sammen med kvinnene på senteret syr 
Mary bind, klær, duker og sengetøy. Mest 
behov er det for bind, forteller hun. 

Hun har selv opplevd hvordan det er ikke å 
ha tilgang til bind. 
– Det er umulig å få tak i bind her. Før brukte 
jeg bare en fille når jeg hadde mensen.

Hun forteller at hun alltid var redd for å blø 
gjennom.
– Å ha mensen var utrolig stress for meg. 
Jeg var alltid redd for at det skulle synes 
gjennom klærne mine. Jeg var bekymret 
for at guttene skulle erte meg, og bekym-
ret for at det skulle være blodflekker på 
skjørtet mitt. 

Mary vet også hvordan det er å ha mensen 
i krig. I Sør-Sudan har krig og konflikt her-
jet i flere år. 
– Jeg hadde verken bind eller et sted å 
skifte filler når jeg hadde mensen. Vi had-
de ingen steder å gjemme oss. Det at vi nå 
har muligheten til å sy og selge bind, har 
endret mye for oss.

MISBRUK OG VOLD
Firebarnsmoren Amal Charles (40) visste 
ikke at kjønnsbasert vold ikke var greit da 
hun kom til kvinnesenteret første gang. 
– Det åpnet virkelig øynene mine. Jeg ble 
så takknemlig over det jeg hørte. Jeg trod-
de vold var noe som var normalt i et ek-
teskap, sier hun. 

Også hun har fått hjelp og støtte ved kvinne- 
senteret. 
– Mannen min var i en ulykke for mange år 
side, og det forandret ham totalt. Han ble 
både fysisk og verbalt voldelig mot meg. 
Jeg levde i et ekteskap med mye vold og 
misbruk, forteller hun.

Hun ble tipset om tilbudet til Kirkens Nød-
hjelp og nølte ikke med å ta kontakt. 
– Jeg ble så glad da jeg hørte om dette 
tilbudet. Det har reddet både meg og ek-
teskapet mitt. Jeg trodde jeg måtte forlate 
mannen min, men nå har vi det bedre enn 
noen gang, sier hun. 

Både hun og ektemannen har gått til veiled-
ning og lært seg teknikker og grensesetting. 
– Livet går opp og ned, og jeg var veldig 
sårbar. Gjennom kvinnesenteret har man-
nen min og jeg lært oss å snakke sam-
men og akseptere hverandre på en helt ny 
måte. Jeg har lært meg noen gode teknik-
ker jeg nå har tatt med meg videre. 

Amal setter også stor pris på kvinnenett- 
verket hun har fått gjennom senteret. 
– Når vi deler våre problemer, blir de min-
dre. Det er det mye trøst og glede i, avslut-
ter hun. n

Mary ble giftet 
bort som 13-åring

Hun hadde akkurat blitt tenåring da hun ble tvangsgiftet 
med en mann foreldrene hadde funnet. Så kom krigen. 
Mary Abui (18) har hatt en røffere start på ungdomstiden 
enn de fleste.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland
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Marked i mørket

Vi kjører gjennom mørke og nesten 
folketomme gater før trafikken stopper 
helt opp. Foran oss er det blinkende lys, 

store menneskemengder og høylytte 
stemmer. Vi er på vei til nattmarked i Kigo-
ma i Tanzania. 

– Nattmarked er noe vi ser mer og mer 
av, sier Benedict Gwimo, leder for Kirkens 
Nødhjelps partner Caritas i Kigoma.  

MENNENE MÅ TA ANSVAR
Mens markedene før var i dagslys, har tids- 
punktet flyttet seg til etter solnedgang. 
Dette har skapt stor bekymring og frykt.  
– Marked i mørket har vist seg å bli et 
økende problem når det gjelder økning av 

De siste årene har marked i stummende mørke blitt mer 
og mer utbredt i Tanzania. Nå kommer det flere melding-
er om overgrep og vold mot barn. 
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

kjønnsbasert vold mot barn. Det er ute av 
kontroll, og tilbakemeldingene vi har fått, 
gjør at vi nå har tatt tak i dette. 

I tillegg til vold mot barn og unge jenter har 
også kriminaliteten økt. 

Noe av problemet er at det er kvinner som 
selger grønnsaker og fisk på markedene, 
og at de må ta med seg barna fordi de 
mangler barnepass. 
– Derfor jobber vi spesielt inn mot menn, 
slik at de er med på å ta ansvar når 
kvinnene er på jobb for å selge varene sine.

JOBBER FOREBYGGENDE
For mange har det nå blitt en livsstil å 
henge på markedene. I stummende mørke, 
med kun noen få lamper på torgbodene, 
yrer det av folk. Barn, ungdommer, menn 
og kvinner. 
– Tilbakemeldingene vi har fått, er at det 
er mange unge voksne som står bak krim-
inaliteten og volden. Derfor jobber vi også 
forebyggende inn mot skoler. 

Ofte blir også barn sendt til markedet for 
å tigge eller selge varer, noe Gwimo håper 
det kan bli et forbud mot. 
– Vi ønsker først og fremst å endre tid-
spunkt for disse markedene, slik at ikke alt 
foregår i mørket. I samarbeid med myn- 
dighetene ser vi på ulike løsninger.

VANSKELIG Å LA BARNA VÆRE HJEMME
Ved en av bodene er det full aktivitet. Toma-
ter skifter fort eiere, og tre damer er travelt 
opptatt med å selge unna dagens varelager. 
En av dem er Agnes Damano (40). 
– Jeg har to barn, men vil absolutt ikke 
ha dem med hit. Det er absolutt ikke ok å 
være her for barn, sier hun.
 
Men hun skjønner at det er vanskelig for 
kvinner å dra til markedet og la barna 
være hjemme. 
– Mange har små barn som ikke kan være 
alene. Da er jo det eneste alternativet å ta 
dem med hit eller skaffe barnepass. Det er 
det jeg gjør. Barna mine er altfor små til å 
være her, sier hun.  

Mwajuma Said (35) og Mayaa Juma (44) 
nikker enige.

ALENEMOR TIL FEM
– 17-åringen min har fått i oppgave å passe 
alle barna når jeg er her, så det hjelper 
veldig, sier Mwajuma. 

Hun er alenemor til fem barn.
– Det er ofte vi kvinner som tar vare på 
barna. Mennene tar ikke like stort ansvar. 
Da blir det også dobbel jobb for oss å finne 
noen som kan ta seg av dem. 

De sier alle tre at tidspunktet for markedet 
passer bra for dem. 
– Vi har ofte mye å gjøre hjemme også, så 
kveldstid er et bra tidspunkt for oss. Men 
vi håper at det kan komme på plass løs-
ninger som gjør at det er trygt å være her 
også når det er mørkt. n

– Vi har mottatt mange bekymringer knyttet 
til nattmarked, sier Benedict Gwimo, leder for 
Kirkens Nødhjelps partner Caritas i Kigoma.

Agnes Damano, Mwajuma Said og Mayasa Juma ønsker ikke å ha med barna sine på marked på 
kvelden, men sier det setter kvinner i en vanskelig situasjon når markedet er lagt til kveldstid.
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Fiendene
som ble
bestevenner

Daniel Deng Dau og Martin 
Akoloth Dier var bitre uven-
ner. Gjennom vårt freds-
program i krigsherjede 
Malakal i Sør-Sudan har de 
blitt uadskillelige.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Rundt oss er det ruiner. Skutt, bombet og 
ødelagt under krigen som herjet fra 2013 
til 2017. Selv om Sør-Sudan ble en selv- 
stendig stat for elleve år siden, er det fort-
satt høy grad av konflikter, vold og angrep. 
Malakal er en av byene som ble ekstra 
hardt rammet. Store områder av byen er 
rett og slett jevnet med jorden. 
– Vi kunne ikke ha møtt hverandre på gata 
uten at det kunne endt i bråk, sier 28 år 
gamle Daniel Deng Dau. 

GODE NABOER DREPTE HVERANDRE
Borgerkrigen, som startet i 2013, gjorde 
venner til fiender. Nærmere 400 000 
mennesker har blitt drept. Den blodige 
krigen var en kamp om naturressurser, 
gruppetilhørighet og sikkerhet – og et-
niske grupper som før var gode naboer, 
drepte hverandre.

De to guttene vi møter i Malakal, tilhører 
hver sin etniske gruppe. For kort tid siden 
var det helt uaktuelt at de i det hele tatt 
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skulle være i samme rom.
– Vi hatet hverandre, forteller Daniel. 

Menneskene som bor i Malakal, har stått 
i mange kriser over flere tiår. Sør-Sudan 
ble en uavhengig stat etter løsrivelsen fra 
Sudan i 2011. Delingen av Sudan kom et-
ter en borgerkrig mellom myndighetene 
i nord og frigjøringsbevegelsen i sør, en 
borgerkrig som varte fra 1983 til 2005.
– Vi kunne ikke engang nærme oss hver-
andres hus. Jeg tilhører den etniske grup-
pen dinka, mens Martin er shilluk, forklar-
er han. 

Før krigen levde de side om side. Så 
snudde alt. 
– Våre venner ble våre fiender. Vi turte 
ikke å gå ut i frykt for å bli angrepet. 

Kirkens Nødhjelp har et omfattende freds- 
program i Sør-Sudan, hvor vi jobber med 
ulike kirkesamfunn på tvers av religioner.  

Martin og Daniel er to av dem som er med 
i en fredsgruppe vi har startet i Malakal. 
Selv om det har vært en lang vei å gå, ser 
de nå en endring. 
– Vi hadde traumer da vi ble bedt om å sette 
oss ned sammen. Det var mye fiendskap i 
den ødelagte byen vår. Men dette initiativet 
er i ferd med å ta oss sakte, men sikkert 
mot fred, sier Martin. 

Sammen med religiøse ledere startet 
Kirkens Nødhjelp fredssamtaler mellom 
de ulike etniske gruppene. I ruinene av 
byen ble unge samlet for å snakke om 
konfliktene og dele tanker og ideer om 
hvordan de kunne skape fred. Nå er de 
rundt 100 i gruppen. 
– Målet er at vi skal være forbilder for 
fred. Det vi snakker om og lærer i disse 
gruppene, deler vi med venner og familie 
hjemme i landsbyene våre. 

– MÅ IKKE GI OSS
Ikke alle aksepterer at ulike etniske grup-

peringer møtes på denne måten, men beg-
ge er enige om at det er den eneste måten 
å få til en varig fred på. 
– Det er ikke lett å møte motstanden som 
vi møter i landsbyene våre, men vi må ikke 
gi oss. Vi må spre og dele det vi har lært. Vi 
møter fortsatt mye tvil når vi skal fortelle 
om det vi nå er med på. De tror ikke at det 
er mulig. Men det er det, understreker de. 
– Se på oss nå. Vi har blitt venner. Alle 
i fredsprosjektet er nå mine venner – 
uavhengig av etnisitet. Nå besøker vi hver-
andre og har blitt som familie for hveran-
dre. Jeg er ikke lenger redd for å møte folk 
på gata eller gå på besøk til de som før var 
mine fiender.

Begge merker en endring i byen. Det som 
før var vondt og vanskelig, er nå i ferd med 
å endre seg. Flere steder er byen i ferd 
med å bli bygd opp. Folk som har flyktet, 
flytter tilbake.
– Dette initiativet tar oss mot en varlig 
fred. Vi har blitt hverandres like. Vi er de 
samme. Vi er fra Sør-Sudan. Vi merker at 
mentaliteten er i ferd med å endre seg. Vi 
som mennesker har gjort feil, og nå må vi 
rette opp i det. Vi må alle ta ansvar for fred. 

Det er ikke bare Martin og Daniel som har 
blitt venner. Familiene deres har også 
funnet tonen. 
– Vi er velkomne i hverandres hjem. Vi 
hjelper og støtter hverandre i hverdagen. 
Vi har blitt nære venner. Som familie for 
hverandre. 

De sier begge at de har lært masse. 
– Under denne prosessen har vi lært mye 
om hvordan vi skal forholde oss til hver-
andre. Det er så mye vi må lære oss å ak-
septere. At min venn blir president og jeg 
fortsatt selger grønnsaker på gata, er noe 
jeg må lære meg å leve med. Slik er livet, vi 
har forskjellig utgangspunkt. Aksept er en 
utrolig viktig del av fred. Vi må ikke misunne 
hverandre, men heller unne hverandre mer. 
Bli venner og akseptere, avslutter han. n

Pastor Michael Char er en av dem 
som har involvert seg i fredsarbeidet 
i Malakal. Her synger og ber han om 
fred i Sør-Sudan.
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– Det er inspirerende å se resultatene 
som pilotprosjektet har ført til, både for 
miljøet og for kvinner, som gjennom jobb 
og samarbeid skaper seg en bedre frem-
tid, sier Mørland.

ETABLERER KVINNEKOOPERATIVER
– I Hawassa og Zeway er det etablert rene 
kvinnekooperativer som jobber med inn-
samling og salg av plast og papir, forteller 
Aalborg i Kirkens Nødhjelp.

Kvinnene drifter kooperativene i felles-
skap. De får opplæring i avfallshåndtering 

og administrasjon av kooperativet. De får 
også tilgang til kjøretøy, arbeidsverktøy og 
annet utstyr som effektiviserer innhenting 
og håndtering av avfall.
– Dette gir både økte arbeidsinntekter og 
økt yrkesstatus, sier Aalborg.

Etter endt opplæring og trening mottar 
kvinnekooperativene en startkapital og ar-
beidsverktøy for å videreutvikle virksom-
heten. For å sikre at de gjør en god jobb, 
samler plast og tjener penger, skal koop-
erativene følges opp av Kirkens Nødhjelp 
i to år.

STARTET MED FLYKTNINGER
Papir- og plastforsøpling er et stort prob-
lem i Etiopia. Mangel på systemer for opp- 
rydning, innsamling og resirkulering gjør 
at verken plast, papir eller metall i noen 
særlig grad blir ryddet og gjenvunnet.

I Hawassa finnes det systemer for av-
fallshåndtering, men brenning av søp-
pel, papp og plast er likevel utbredt. I 
Zeway finnes det ingen systemer for av-
fallshåndtering.

Waste for value startet i Gambella i 2019. 
Det ble etablert flere lokale kooperativer, 

som samler inn søppel som plast, papir og 
metall. Avfallet blir fraktet til hovedstaden 
Addis Abeba, hvor det blir resirkulert og 
solgt til gjenbruk.
– Resultatet var vellykket med både rydd- 
ing av miljøer og nye arbeidsplasser. 
Mange, særlig kvinner, fikk en ny mulighet 
til inntektsgivende arbeid i ordnede for-
hold, sier han.

Erfaringen fra Gambella er med i utvidel- 
sen av Waste for value til byene Hawassa 
og Zeway. 

NY STØTTEAVTALE
I tillegg til Kavlifondet er også Bewi, en 
norskbasert produsent av emballasje og 
isolasjonsløsninger, med på prosjektet. 
Bewi bidrar med økonomisk støtte i tillegg 
til kompetanse innen resirkulering og av-
fallshåndtering.

Nylig har Kirkens Nødhjelp og Kavlifond-
et undertegnet en toårig avtale om videre 
støtte til Waste for value. Som en del av 
avtalen skal Kavlifondet også støtte ar-
beid med å få på plass en nasjonal strategi 
for resirkulering av plast- og papiravfall i 
Etiopia. n 

En skikkelig søppeljobb
Prosjektet Waste for value 
har skapt nye arbeidsplass-
er til kvinner i Etiopia gjen-
nom innsamling og resirkul-
ering av plast og papir. 
TEKST: Hanne Eide Andersen  

FOTO: Kirkens Nødhjelp Etiopia/Eli van der Eynden

– Vi skaper arbeidsplasser, rydder miljøet 
og får tatt vare på ressurser på en bedre og 
mer klimavennlig måte. Her dekkes flere 
behov i et og samme prosjekt, oppsum-
merer Kirkens Nødhjelps landdirektør i 
Etiopia, Eivind Aalborg.

Waste for value ble startet opp i Gam-
bella-regionen i 2019. I 2021 og 2022 har 
prosjektet blitt utvidet til byene Hawassa 

og Zeway med støtte fra Kavlifondet.
– Vi er glade for å samarbeide med en sol-
id organisasjon som Kirkens Nødhjelp, sier 
ansvarlig for internasjonale tildelinger i 
Kavlifondet, Rune Mørland.

Han sier videre at prosjektet treffer godt 
på deres strategi om å bidra til gode klima- 
og miljøløsninger gjennom utdannings- og 
jobbskapingsprosjekter.

Waste for value-prosjektet ble start-
et opp i Gambella i Etiopia i 2019. 
Dette bildet er fra arbeidet i 2020.

Rune Mørland fra Kavlifondet og Dagfinn Høybråten er svært fornøyde med avtalen om videre 
støtte til Waste for value.
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Vi takker våre samarbeidspartnere

Økologisk mat til
 hele Norge

› norganic.no

1

– Jeg har i mange år hatt en drøm om å 
sykle en ordentlig langtur. Når man først 
skal gjøre noe sånt, er det fint å kunne gi 
pengene til et veldedig formål. Rent vann 
er noe veldig konkret og viktig som alle 
mennesker trenger, sier initiativtaker 
Bjarne Reime.

4. september starter han og tre venner 
sykkelturen fra Nissedal i Telemark til det 
britiske territoriet ved Spanias sydspiss. 
Hele turen er på nesten 4000 kilometer, 
og vennene regner med å bruke omtrent 
fem uker på distansen. Målet er å samle 
inn 250 000 kr langs veien.

– Noen av oss har syklet en del tidligere, 
men ingen har syklet så langt som dette. 
Nå gleder vi oss til å komme i gang med 
turen og se om vi kan få det til. Målet er å 
være fremme i Gibraltar i starten av okto-
ber, sier Reime.

Gjengen planlegger å sykle mellom 12 og 
14 mil hver dag.
– Vi starter i Nissedal og sykler til Kris-
tiansand, hvor vi tar båten til Danmark. 
Deretter sykler vi gjennom Danmark og litt 
av vestkysten av Tyskland. Så går turen vi-
dere gjennom Nederland, Belgia og Frank-
rike til San Sebastian. I Spania sykler vi til 

Madrid og deretter til Gibraltar, sier Reime.  

At kameratene valgte Gibraltar som mål, 
var ikke tilfeldig.
– Vi valgte Gibraltar fordi det er et av de 
stedene i Europa som ligger nærmest 
Afrika. Ved å legge opp ruta fra Norge til 
Gibraltar bringer vi rent symbolsk vann til 
Afrika, sier Reime. 

Det vil daglig bli lagt ut oppdateringer fra 
turen på Facebook-siden «Sykkel for vatn 
2022». 
– Vi håper også å gjøre det mulig for folk å 
følge med på hvor langt vi har kommet via 
GPS, sier Reime.

– Sykler dere tilbake også?
– Etter fem uker på sykkel tror jeg vi er 
ganske kjørt. Så det blir nok fly og bobil 
hjem til Norge, sier Reime. n

I september skal fire kamerater sykle nesten 4000 kilo-
meter fra Nissedal i Telemark til Gibraltar. Underveis skal 
de samle inn penger til Kirkens Nødhjelps vannarbeid.
TEKST: Kristine Eid FOTO: Privat / Sykkelsport Arendal

Skal sykle fra Nissedal til Gibraltar for rent vann

Følg sykkelturen på Facebook-siden «Sykkel for vatn 2022».
Støtt sykkelturen ved å vippse til 2426, eller bruk kontonummer 1594.22.87248. 

Merk betalingen med «Sykkel for vatn».

Få månedlig påfyll av 
dagsaktuell tematikk 

rett i innboksen! 
Meld deg på vårt 
nyhetsbrev her:

Fra venstre: Olav Nilsen, 
Bjørn Leirvik, Sigurd Marlov 
Antonsen og Bjarne Reime
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Ønsker du å tilgodese dine 
hjertesaker i testamentet?

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg, 
eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi 

 deler av arven til veldedige formål?

Velkommen til åpent informasjonsmøte 
om arv og testament:

Oslo: mandag 12. september
Trondheim: mandag 19. september

Bergen: torsdag 22. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA  informerer om 
arvereglene og viser på en  enkel og forståelig måte hvordan man kan  opprette et 

 testament. Organisasjonene som inviterer vil være til stede for spørsmål, og stiller med 
egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. 
Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring XXX i XXX

på telefon XXX XX XXX for mer informasjon. 

Vennlig hilsen

Arven etter deg

Siv Holthe Krogh og Ragnhild Toyomasu gleder 
seg til nye informasjonsmøter om arv og testa-
ment, her fra Bergen i 2019. 

Ønsker du å tilgodese dine 
hjertesaker i testamentet?

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg, 
eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi 

 deler av arven til veldedige formål?

Velkommen til åpent informasjonsmøte 
om arv og testament:

Oslo: mandag 12. september
Trondheim: mandag 19. september

Bergen: torsdag 22. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA  informerer om 
arvereglene og viser på en  enkel og forståelig måte hvordan man kan  opprette et 

 testament. Organisasjonene som inviterer vil være til stede for spørsmål, og stiller med 
egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. 
Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring XXX i XXX

på telefon XXX XX XXX for mer informasjon. 

Vennlig hilsen

Arven etter deg

Hvorfor informasjonsmøter om arv og 
testament?
Vi får en del spørsmål om arv, testa-
ment og testamentgaver. For sju år si-
den startet vi med gratis informasjons- 
møter i Oslo sammen med åtte andre 
organisasjoner. Møtene var populære, 
og vi utvidet derfor med møter i Trond-
heim og Bergen. De to siste årene har det 
dessverre ikke vært mulig å arrangere 
møtene på grunn av koronapandemien, 
så da holdt vi webinarer isteden. Nå gled-
er vi oss veldig til å reise rundt i Norge og 
møte mange hyggelige mennesker igjen! 

Er det vanlig å skrive testament i Norge?
I Norge overføres det hvert år hele 75 mil-
liarder kroner fra en generasjon til en an-
nen. Allikevel er det ikke så vanlig å skrive 
testament her i landet. Bare 10 % oppgir at 
de har skrevet testament. I Sverige er an-
delen 20 %, mens i England er det omtrent 
halvparten som skriver testament. Men 
undersøkelser viser at det stadig er flere 
som setter opp testament også her i Norge. 

Hvorfor kan det være lurt å skrive testa-
ment?
Alle trenger ikke å skrive testament. Uten 

testament vil det du etterlater deg, forde-
les etter arveloven. Men dersom du ønsk-
er å gi til en hjertesak, må du skrive testa-
ment. Du må også skrive testament om du 
ønsker å pålegge særeie, har meninger om 
hvordan konkrete ting skal fordeles, eller 
om du vil bestemme noe annet praktisk 
om begravelse eller arveoppgjør. Et tes-
tament kan skape klarhet og ro rundt for-
delingen av arv, enten du har livsarvinger 
eller ikke, og uansett hvor store eller små 
verdier du etterlater deg. Du trenger ikke 
velge mellom dine nærmeste og din hjer-
tesak i testamentet; selv en liten del av 
din arv kan skape store endringer i livene 
til mennesker som mangler det meste. 

Hva kan en testamentgave bety?
Vi er svært takknemlige for de betyd-
ningsfulle gavene vi får fra mennesker 
som testamenterer verdier til vårt arbeid. 
Uansett om gaven representerer en stor 
eller liten del av testamentet, betyr den en 
uendelig forskjell for hvert enkelt menne-
ske. En testamentgave kan redde liv eller 
gi et enkeltmenneske, en familie eller et 
helt lokalsamfunn nye muligheter, og den 
kan gi ringvirkninger for generasjoner.  

Hva bør man gjøre hvis man tenker på å 
sette opp et testament? 
Om du tenker på å sette opp et testament 
eller har spørsmål til dette, kan det være 
lurt å kontakte en advokat. Ønsker du å 
tilgodese Kirkens Nødhjelp, kan vi formi-
dle gratis advokatbistand. Ta gjerne kon-
takt med meg på 480 52 166 for en ufor-
pliktende samtale eller send en e-post til 
shk@nca.no. 

Informasjonsmøtene holdes i Oslo, 
Trondheim og Bergen. Hva med de som 
bor andre steder?  
Om du har lyst til å delta i Oslo 12. septem-
ber, Trondheim 19. september eller Bergen 
22. september, kan du melde deg på via 
nettsiden www.arvenetterdeg.no. Om du 
ikke har anledning til å delta på disse mø-
tene, kan kanskje et webinar være et alter-
nativ. Ta kontakt, så finner vi en løsning. 
Jeg setter stor pris på å høre fra deg!  n

Informerer om
arv og testament
Siv Holthe Krogh jobber med arv og testamentgaver i 
Kirkens Nødhjelp og svarer her på noen spørsmål om arv, 
testament og testamentgaver.
FOTO: Kirkens Nødhjelp

Ønsker du å tilgodese dine 
hjertesaker i testamentet?

Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som kan arve deg, 
eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går du frem dersom du ønsker å gi 

 deler av arven til veldedige formål?

Velkommen til åpent informasjonsmøte 
om arv og testament:

Oslo: mandag 12. september
Trondheim: mandag 19. september

Bergen: torsdag 22. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA  informerer om 
arvereglene og viser på en  enkel og forståelig måte hvordan man kan  opprette et 

 testament. Organisasjonene som inviterer vil være til stede for spørsmål, og stiller med 
egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. 
Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring XXX i XXX

på telefon XXX XX XXX for mer informasjon. 

Vennlig hilsen

Arven etter deg

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

veldedige formål?

Velkommen til åpent informasjonsmøte 
om arv og testament:

Oslo: mandag 12. september
Trondheim: mandag 19. september

Bergen: torsdag 22. september

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard i Kvale Advokatfirma DA  informerer om arvereglene 
og viser på en  enkel og forståelig måte hvordan man kan  opprette et  testament. Organisasjonene 

som inviterer, vil være til stede for spørsmål og stiller med egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Enkel servering. 
Gå til www.arvenetterdeg.no eller ring Siv Holthe Krogh

på telefon 480 52 166 for mer informasjon. 

Vennlig hilsen
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Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426

Kontonummer 1594 22 87248

Av Dagfinn Høybråten,
generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Andakt

Fredstanker, 
framtid og håp

Krig, konflikt og klimaendringer driv-
er millioner av mennesker på flukt – i 
Sør-Sudan, Burkina Faso og Afghanistan. 
Og i Ukraina. For kort tid siden besøkte jeg 
Ukraina og det arbeidet Kirkens Nødhjelp 
driver for de som har måttet forlate sine 
hjem på grunn av krigens grufulle hen-
delser. Jeg møtte medmennesker med 
hjerteskjærende historier om traumatiske 
opplevelser, tap og savn. Det som likevel 
gjorde sterkest inntrykk, var de tegnene 
på håp som jeg fant midt i denne tilsynela-
tende totale håpløsheten.

Katya var en av dem. Hun hadde flyktet fra 
de brutale krigshandlingene i hjembyen 
Mariupol noen uker tidligere. Tross alt hun 
og hennes familie hadde gjennomlevd, var 
hun full av håp for framtida – et håp om 

å vende tilbake fra flyktningsenteret til et 
normalt liv. Hun uttrykte også stor takk- 
nemlighet til Gud og mennesker for at de 
hadde kommet i sikkerhet og ble ivaretatt 
på en god måte. Det sterkeste håpstegnet 
så jeg etter samtalen vår da Katya gikk ut 
fra senteret for å søke jobb. 

I Jeremia 29, vers 11 står det:
«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, 
sier Herren, fredstanker og ikke ulykke-
stanker. Jeg vil gi dere framtid og håp.»

Verdenssituasjonen er dyster. Krigen i Eu-
ropa kaster mørke skygger over vår egen 
verdensdel og forsterker krisene som pre-
ger mange av landene Kirkens Nødhjelp 
arbeider i. Vi ser krig og ulykke drive men-
nesker på flukt i land etter land. Det er lett 

å bli grepet av motløshet. Likevel møter 
vi så mange håpstegn i arbeidet vårt hver 
eneste dag. Til syvende og sist vet vi at hå-
pet er den viktigste drivkraften til foran-
dring og utvikling til det bedre. Derfor gir 
vi ikke opp. Vi vet at det er håp om en bedre 
framtid. Vi har sett at det nytter.

Min dypeste kilde til håp er likevel visshet-
en om at Guds tanker om oss er tanker om 
fred, og ikke ulykke. Derfor ber jeg med 
Katya og millioner av andre i dag om fred 
for Ukraina. Og for Sør-Sudan, Afghanistan 
og Burkina Faso – og alle de andre stedene 
der vi hver dag gjør vårt for å bringe men-
nesker håp. n
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