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TAKK
Takk for at du stiller opp når krigen 
bryter ut i Ukraina, når flommen rammer 
Pakistan, og når tørken herjer i Somalia.

Takk for at du gir medmennesker 
beskyttelse, helsetjenester, 
jobbmuligheter, mat, rent vann, 
toaletter, strøm, telt, tepper, utdanning, 
yrkesopplæring og mye, mye mer. 

Takk for at du kjemper for fred, frihet, 
likestilling, likeverd og retten til helse og 
skolegang – og mot kjønnsbasert vold, 
klimaendringer, korrupsjon og ulikhet.

Takk for at du deltar i Fasteaksjonen, 
tar opp offer i din menighet, gir et 
månedlig beløp, er prosjektpartner, 
responderer på giverbrev, starter din 
egen digitale innsamlingsaksjon, gir 
på sms, er katastrofepartner, deler 
våre poster i sosiale medier, vippser 
oss, holder foredrag i fastetiden, tar 
oss med i ditt testamente, kjøper gaver 
i nettbutikken vår eller støtter vårt 
arbeid på andre måter. 

Takk for at du er til stede i Ukraina, 
Afghanistan, Angola, Bangladesh, 
Burundi, Kongo, Etiopia, Guatemala, Haiti, 
Irak, Libanon, Mali, Malawi, Myanmar, 
Nigeria, Pakistan, Palestina, Somalia, 
Sudan, Syria, Sør-Afrika, Sør-Sudan, 
Tanzania og Zambia.

Takk for at du er der sammen med oss.

Takk for at du er med i kampen for en 
mer rettferdig verden.
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Det nærmer seg jul og slutten på 2022. Da 
er det naturlig å gjøre opp status. Hvor var 
vi for ett år siden – og hvor er vi nå? 

Gleden var stor da Norge 12. februar kunne 
gjenåpne for fullt etter nesten 2 år med va-
rierende grad av pandeminedstengninger. 
Men så skulle det kun gå 12 dager før en ny 
krise sto for døren. 

24. februar brøt det på nytt ut krig i Europa, 
og millioner av mennesker er siden da dre-
vet på flukt som følge av den. Samtidig har 
krisene kommet på rekke i andre deler 
av verden. Flom i Pakistan. Jordskjelv i 
Afghanistan. Tørke i Somalia. Lista er lang. 

Men 2022 har ikke bare vært et år for krig og 
kriser. Det har også vært et år for nestekjær-
lighet. Den innsatsen det norske folk gjorde 
– og gjør – for medmennesker i Ukraina, er 
overveldende og hjertevarmende. 

Samtidig har stadig flere funnet rom for å 
støtte vårt arbeid for verdens fattigste – 
enten ved å gi et fast månedlig beløp, spo-
radiske gaver eller handle gaver som foran-
drer verden i nettbutikken vår. I en tid hvor 
vi har kjent på konsekvensene av renteøk-

ninger og stigende priser her hjemme, be-
rører det meg sterkt å se denne givergleden 
og solidariteten. 

I julen feirer vi barnet som er født, og som 
måtte leve sine første år som flyktning i et 
fremmed land. For oss i Kirkens Nødhjelp er 
det naturlig å sette søkelyset på barna som 
blir født inn i vår verden i dag. Vi jobber hver 
dag for at våre minste medmennesker skal 
få en trygg fødsel, helsetjenester, rent vann, 
god ernæring og trygghet – enten de er født 
i Betlehem, Norge, Syria eller Ukraina. 

Julen handler også om lister. Handlelister, 
huskelister, gavelister og – ikke minst – øn-
skelister. Denne jula ønsker vi oss fred i en 
mer rettferdig verden. Takk for at du er med 
på å bidra til at ønsket kan gå i oppfyllelse. 
Sammen gir vi medmennesker håp. 

Riktig god jul fra alle oss i Kirkens Nødhjelp! 

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER

Nestekjærlighetens år

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: To år 
gamle Ubax Said er 
underernært og syk. 
Familien hennes har 
ikke råd til nok mat 
eller medisiner etter å 
ha mistet levebrødet i 
den verste tørken i 
Somalia på 40 år. 
FOTO: Håvard 
Bjelland/Kirkens 
Nødhjelp
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TØRKEN SOM TAR LIV: Somalia er rammet av den verste tørken 
på 40 år, og halve befolkningen er avhengig av hjelp for å kunne 
overleve. FN anslår at over en halv million barn under fem 
år står i fare for å sulte i hjel den kommende tiden. Kirkens 
Nødhjelp er til stede med livreddende hjelp og oppskalerer 
innsatsen i landet.

FLYKTET HØYGRAVID: Katerina husker godt dagen da krigen 
brøt ut. Det var sent, og hun hadde lagt seg for kvelden. 
Plutselig våknet hun av skudd. Etter noen dramatiske døgn 
tok hun den tunge beslutningen om å flykte, mens mannen 
måtte bli igjen i Ukraina. I september fødte hun en liten jente i 
trygghet i Romania. 

RØMTE FOR LIVET: Ghadir Alagoz forlot hjembyen Aleppo i all 
hast i 2012 og satte kursen mot kystbyen Latakia. Ti år senere 
er hun gift, trebarnsmor og utdannet dataingeniør. Flere ganger 
i uken besøker hun et aktivitets- og læringssenter drevet av 
Kirkens Nødhjelp og vår lokale partner i sentrum av Latakia.

KUNSTNERGEITA: For tredje år på rad lanserer Kirkens 
Nødhjelp en kunstnergeit som pryder symbolkortet til en av 
våre mest populære gaver. Årets kunstner er Vebjørn Sand. 
Han har viet mye av kunstnerlivet sitt til andre verdenskrig som 
tema, og til tross for en ny krig i Europa nekter han å gi opp 
troen på menneskene. 
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Årets ønskeliste
Vi ønsker oss en fredelig verden.

Vi ønsker oss en lysere fremtid for alle som har opplevd 
vold, krig og urett.

Vi ønsker oss tilgang til rent vann for de 771 millioner 
menneskene som mangler det.

Vi ønsker oss at alle barn skal ha de samme mulighetene 
og rettighetene. Enten de fødes i Norge, Syria, Ukraina eller 
Somalia. Enten de fødes i trygghet eller på flukt.

Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som 
allerede er her, og for dem som kommer etter oss.

Gi årets viktigste julegave.

VIPPS til 2426
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– Senteret  er  som  vårt  hjem

– De begynte å henrette tilfeldige menne-
sker på åpen gate. Helt vanlige mennesker 
ble slaktet ned som dyr. Så kom bombene. 
28 år gamle Ghadir tenker tilbake til 2012 
og på hjembyen Aleppo. I fire år var Syrias 
nest største by en blodig slagmark i kri-
gen mellom styrker som var lojale mot 
president Bashar al-Assad, og opprørere 
som ville styrte ham. Seks år etter at 
regjeringsstyrkene tok kontroll, fremstår 
store områder av byen fortsatt som en 
ruinhaug. På fire år ble 31 257 mennesker 
drept i oldtidsbyen, som er oppført på UN-
ESCOs verdensarvliste. 

RØMTE FOR LIVET
– Vi hadde ikke noe annet valg enn å flykte. 

Overalt på veien lå det døde, forvridde 
kropper. Det var helt grusomt, sier Ghadir. 
Sammen med sine foreldre og sin mann 
kjørte de i vill fart mot kystbyen Latakia 
hvor de hadde hørt at det var noenlunde 
trygt. For hver kilometer var de lykkelige 
over å unnslippe kuleregn og granatned-
slag. I dag, ti år etter, er Ghadir gift og tre-
barnsmor. Hun er ferdig utdannet datain-
geniør, men har ikke jobb. Mannen hennes 
selger frukt og grønnsaker i sentrum av 
Latakia. Det rekker bare så vidt til mat, 
klær og husleie for en mørk og knøttliten 
leilighet de deler sammen med hennes 
gamle foreldre. Her lever de helt uten 
strøm, og vannet i kranen kan ikke drikkes. 

KRIG OG ANGST
Vi møter den lille familien på et aktivi-
tets- og læringssenter drevet av Kirkens 
Nødhjelp og vår lokale partner i sentrum 
av Latakia. Hver eneste dag kommer rundt 
800 mennesker hit, i hovedsak kvinner og 
deres barn. De kommer for undervisning 
og leksehjelp, spill og lek i trygge omgiv-
elser, hjelp til barn med ulike former for 
funksjonshemming samt psykososial 
hjelp. Mer enn et tiår med krig har satt 
dype spor. En høy andel av befolknin-
gen lider av angst, depresjon, frykt og 
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) – 
en tilstand som kjennetegnes av at man 
gjennomlever skremmende og alvorlige 
hendelser på nytt, og stadig har mareritt 
om det man har opplevd. 

SOM VÅR EGEN FAMILIE
Trebarnsmoren forteller at hun i perioder 
sliter med angst og depresjon, og at hun 
har stor nytte og glede av jevnlige samtal-
er med senterets erfarne psykologer.
– Senteret er som vårt hjem, og alle som 
jobber her, er som vår egen familie. De 
er helt spesielle og viser en enestående 
godhet og varme for barna mine og meg, 
sier trebarnsmoren og klemmer lille Joud 
hardt inntil seg.

– Jeg synes livet er litt vanskelig, men tør 
samtidig nesten ikke tenke på hvordan det 
hadde vært uten at vi kunne være her flere 
ganger i uken. Det betyr enormt mye, sier 
hun og smiler stort mens hun peker på Ali, 
en av de mange kvinnelige lærerene ved 
senteret, som også heter det samme som 
hennes eldste sønn.
– Hun er helt spesiell. 

NI AV TI FATTIGE
Over 90 % av Syrias befolkning lever under 
fattigdomsgrensen, nesten to tredjedeler 
mangler nok mat, og av landets 17 million-
er innbyggere er 14,6 millionerer avhengig 
av humanitær hjelp. I Latakia, som ellers 
i Syria, har folk svært begrenset tilgang 
til strøm. Inntil august i år hadde senteret 
bare et par timer med sammenhengende 
strøm om dagen. Da ble solcelleanlegget 
fra Kirkens Nødhjelp koblet til på taket 
av den høye bygningen. Et anlegg som nå 
sørger for all nødvendig, og miljøvennlig, 

– Uten støtten fra Kirkens 
Nødhjelp hadde jeg ikke 
hatt annet enn kjærlighet å 
tilby barna mine. Det rek-
ker langt, men ikke langt 
nok, sier trebarnsmoren 
Ghadir Alagoz (28). Hun er 
en av over seks millioner 
syrere som er på flukt i sitt 
eget land.    
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland
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Ghadir drømmer om å kunne flytte 
tilbake til Aleppo med familien sin 
etter ti år på flukt i eget land.

strøm året rundt. Et anlegg som i dag er 
det største i hele Syria. 
– Hadde det ikke vært for Kirkens Nød-
hjelp, dette senteret og alle de fantastiske 
menneskene som jobber her, hadde jeg 
ikke hatt noe å tilby guttene mine. Annet 
enn kjærlighet. Det rekker langt, men ikke 
langt nok. Her leker de trygt og har fått 
gode venner. Det eneste alternativet hadde 
vært å sitte i den mørke leiligheten vi leier, 
sier Ghadir og triller to plastballer i fanget 
til smørblide Joud på 7 måneder. Ved siden 
av sitter storebrødrene Waud (6) og Ali (5) 
med hver sin tegneblokk. I sommer var de 
her hver eneste dag, nå kommer de minst 
tre ganger i uken. 

ENORME BEHOV
Ifølge FN er over tre hundre tusen men-

nesker drept i rene krigshandliger siden 
2011. I tillegg til disse har svært mange 
mistet livet som følge av mangel på mat, 
vann, medisiner og helsehjelp. Selv om 
det i de aller fleste delene av Syria i dag 
er forholdsvis rolig, ble over 50 menne-
sker drept i ulike rakettangrep i de østlige 
delene av Aleppo i august. Og senest da 
et team fra Kirkens Nødhjelp i Oslo var på 
vei fra Latakia til Damaskus, ble 17 men-
nesker drept av en bombe på en buss på 
vei ut av hovedstaden. Landet er i en dyp 
økonomisk krise, og de humanitære be-
hovene er, som tidligere nevnt, enorme. 
Kirkens Nødhjelp har vært på plass i Syria 
siden 2012, og sammen med våre partnere 
jobber vi i dag i alle landets regioner blant 
annet for å sikre flest mulig rent og trygt 
vann, skikkelige toaletter og hygieneart-

ikler samt strøm ved hjelp av solceller. I 
tillegg jobber vi med forebygging og støtte 
til ofre for kjønnsbasert vold. 

HÅPET FOR BARNA
Mer enn en halv million barn under fem år 
i Syria lider av stunting som følge av kro-
nisk underernæring. Barna som er «stun-
tet», har ikke vokst sitt fulle potensial. De 
blir kortvokst, og deres kognitive evner 
påvirkes, for eksempel hukommelsen. 
Hvor mange som har psykiske skader, er 
vanskelig å tallfeste, men ifølge FN «lever 
svært mange med traumer», og hjelpetil-
budet er begrenset. 
– Guttene mine gleder seg til hver eneste 
dag vi skal hit. Når vi har det såpass van-
skelig, er dette den beste medisinen både 
de og jeg kan få, sier Ghadir og får støtte 

På taket til aktivitets- og lærings-
senteret i Latakia sørger solceller 
for miljøvennlig strøm året rundt.

av eldstesønnen på seks år:
– Det er morsommere her enn på skolen, 
og her har jeg to bestevenner, sier Waud 
og tar et godt tak rundt babybroren sin.
– Men jeg er veldig glad i broren min, og 
jeg passer godt på han, sier han stolt og 
ser opp på moren sin. 

VIKTIGST I LIVET
– Vi skal klare oss, sier Ghadir og forteller 
at hun har et intenst ønske om å få brukt 
sin solide utdanning i en skikkelig jobb – 
slik at de kan bo litt bedre, og at familien 
kan slippe å hele tiden tenke på om de har 
nok penger til klare seg. 
– Jeg drømmer om at vi kan flytte tilbake 
til Aleppo. Selv om vi har bodd her i over 
ti år, er det en annen kultur og en annen 
kommunikasjon mellom folk her. Og så 

savner jeg vennene som jeg vokste opp 
med. Venner som har blitt borte for meg. 
Slik det er nå, kan vi likevel ikke flytte. Vi er 
helt avhengig av den lille jobben mannen 
min har, og foreldrene mine er gamle og 
skrøpelige. 
– Uansett vil jeg fortsette å drømme og 
jobbe hardt for at de kjære barna mine 
skal få en trygg og god oppvekst i landet 
vårt som har opplevd så mye vondt. Det er 
min viktigste oppgave i livet. Og den skal 
jeg lykkes med. Uansett hva som skjer. n

KIRKENS NØDHJELP I SYRIA
Kirkens Nødhjelp har vært til stede i 
Syria siden 2012.

Kirkens Nødhjelp jobber i dag i alle 
landets regioner blant annet med å 
sikre flest mulig rent og trygt vann, 
toaletter, hygieneartikler og strøm. 
I tillegg jobber vi med forebygging 
av kjønnsbasert vold og støtte til 
kvinner og jenter som er utsatt for 
kjønnsbasert vold.

Gi årets 
viktigste julegave

Vipps til 2426
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Til sammen har en tredjedel av alle 
ukrainere måttet forlate sine hjem siden 
februar. Nesten 30 millioner mennesker 
trenger nødhjelp og beskyttelse.

Kirkens Nødhjelps arbeid i Ukraina ble 
igangsatt umiddelbart etter krigens ut-
brudd i samarbeid med partnerorganisas-
joner i nærområdet. Innsatsen er foreløpig 
planlagt å vare til mars 2024.

Arbeidet er sammensatt og innebærer 
blant annet å sørge for husly, mat, vann, 
hygieneartikler, førstehjelpsutstyr, medis-
iner og annen hjelp til flyktningene.

Som i alle konflikter og nødsituasjoner ser 
vi en økning i partnervold, familievold og 
seksuell vold i Ukraina. Vi er til stede med 
psykososial støtte og forebyggende arbeid 
mot overgrep. Vi bidrar også med forebyg-
gende arbeid mot trafficking.

Gjennom vår partner Swiss Church Aid 
HEKS/EPER sørger vi for tilgang til vann- 
og sanitærfasiliteter på sentre for internt 
fordrevne. Når forholdene tillater det, 
planlegger vi å rehabilitere vannforsyn-
ingssystemer. n

De humanitære behovene i Ukraina og nabolandene er 
enorme. Mer enn 7 millioner mennesker har flyktet fra 
landet etter den russiske invasjonen, og omtrent like 
mange er på flukt i eget land.

UKRAINA

UKRAINA

ROMANIA

RUSSLAND

HVA VI GJØR

Kontantutdeling
Dette gir folk mulighet til å dekke sine 
mest prekære behov, som mat, medis-
iner, hygieneartikler, transport og hus-
leie, og gjør at de selv kan prioritere og 
skaffe seg det de trenger mest.

Kjønnsbasert vold
Forebyggende arbeid mot menneske-
handel, psykososial støtte og opp-
læring av frivillige og sosialarbeidere i 
hvordan de skal etablere gode beskyt-
telsestiltak ved flyktningmottakene.

Vann, sanitær og hygiene
Utdeling av hygieneartikler, tilgang til 
vann- og sanitærfasiliteter og rehabi-
litering av ødelagte vannsystemer.

CLUJ

SUCEAVA

IAȘI

BUCUREȘTI

ODESSA
ZAPORIZJZJA

MYKOLAIV

KHERSON

KHARKIVTSJERNIVTS

KYIV

LVIV

FOTO: Andras D. Hajdu / HEKS/EPER

KONTOR NØDHJELPSRESPONS

HVOR VI JOBBER
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Hun husker godt dagen da krigen brøt ut 
i Ukraina. Det var sent, og hun hadde lagt 
seg for kvelden. Plutselig våknet hun brått 
av kraftige skudd.
– Jeg skjønte ikke hva som foregikk. Det 
var først morgenen etter at vi forstod at 
krigen var brutt ut, forteller Katerina.

FIKK PANIKK
Etter noen dramatiske døgn tok hun den 
tunge beslutningen om å flykte fra Ukraina 
og komme seg i sikkerhet i nabolandet Ro-
mania. Barnet i magen ville hun beskytte 

for enhver pris. De siste dagene hadde hun 
gjentatte ganger måtte søke dekning fra 
bomberegnet. 
– Jeg fikk panikk. Det eneste som betyd-
de noe, var å få barnet i magen i sikker-
het. Kroppen var i høygir hele tiden, og jeg 
klarte ikke slappe av før vi klarte å krysse 
grensen, forteller hun. 

Flukten tok henne hit til senteret i byen 
Iași, ikke langt fra den ukrainske grensen. 
Her får hun den oppfølgingen, tryggheten 
og omsorgen hun trenger, uten å måtte 
frykte for bomber og granater. 

På flyktningmottaket i Iași bidrar Kirkens 
Nødhjelp med blant annet mat, senger og 
bidrag til livets opphold til mennesker som 
har måttet flykte fra krigen.

FØDTE I TRYGGHET
Katerina flyktet sammen med sin mor, 
tanten og katten sin. Barnefaren til den 

kommende babyen måtte bli igjen i hjem-
landet. Nå sørger han for at de ukrainske 
soldatene får matforsyninger, men skulle 
situasjonen kreve det, blir også han sendt 
til fronten. 

I september fødte Katerina en jente og fikk 
all den støtten og tryggheten hun trengte. 
Nå har hun flyttet til et nytt hjem og får 
fremdeles bidrag til livets opphold og til 
babyklær og leker. Senteret i Iași hjalp 
også til med babyens dokumenter, og hun 
fikk ammerådgivning og morsmelkerstat-
ning. Fremdeles kommer hun innom sen-
teret med babyen på armen.
– Jeg håper på å få reise hjem igjen så 
snart som mulig, men jeg vet ikke når det 
blir mulig. Byen min er blitt ødelagt og 
må bygges opp igjen. For meg er trygge 
omgivelser for barnet det aller viktigste 
nå, sier hun. n

Katerina fra Odessa flyktet 
fra krigens grusomheter 
med babyen i magen. – Det 
eneste jeg ba om, var en 
trygg fødsel.  
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

Fryktet for 
barnet i magen 

da hun flyktet
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Flommen 
som tok alt
Gatdor Nhial ante fred og ingen fare da Nilen dro med 
seg hus og hjem. Nå bor hele familien under en presen-
ning utenfor en nedlagt brannstasjon hvor flere har dødd 
av sult.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Nilen svinger seg vakkert langs byen 
Malakal i Sør-Sudan, men verdens lengste 
elv har blitt en fare for menneskene som 
bor langs dens bredd. En av dem er fiskeren 
Opoth Adaing Adowk. 

Vi møter han med vann til livet der han 
før kunne gå på bar bakke. Han er på vei 
ut for å hente fiskegarnene sine. Bak han 
står husene i landsbyen med vann til midt 
på veggen. 
– Her var det en helt vill flom i juli i 2021. 
Vi måtte dra, alle sammen, forteller Gatdor 
Nhial, som fikk kjenne på klimaendringenes 
vrede. 

MÅ BO SAMMEN MED FIENDER
Gatdor var en av dem som bodde langs 
elva da flommen kom. 
– Flommen kom plutselig, og alt av dyr og 
eiendeler gikk tapt. Vi mistet absolutt alt. 
Det er første gang vi har opplevd en slik 
flom her. Alt skjedde så fort. 

Han bodde i en landsby med fiske og jord-
bruk som hovedinntektskilde. Nå står alt 
under vann. 
– Vi tenkte først at dette var en straff fra 
Gud, men etter hvert så vi det som en 
mulighet til å skape fred, fortsetter han. 

Malakal ble nærmest jevnet med jorden 
under angrep da borgerkrigen i Sør-Sudan 
brøt ut for fullt i desember 2013, og tusen-
vis av mennesker måtte flykte. Nå ligger 
det meste øde her. Siden angrepet har det 
vært mange konflikter, vold og drap i byen 
og i områdene rundt. 

Naboer som i generasjoner hadde vært 
venner, ble fiender. Ulike etniske grupper 
la hverandre for hat. 
– Grunnen til at jeg sier at det var en 
mulighet for å skape fred, var at vi måtte 
flykte og bo sammen her vi er nå. Før var 
vi fiender, men nå står vi i dette sammen. 

Gathor Nhial og sønnen Estir Sabino på 11 år bor 
under en teltduk på en nedlagt brannstasjon i Malakal 
i Sør-Sudan etter at flommen tok alt de eide.



18 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2022 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2022 19 

Bli fast giver. 
Send SMS LIV til 2426 

(250 kr/mnd)Og her de bor nå, er på en nedlagt og 
ødelagt brannstasjon i Malakal. På den 
åpne plassen har folk laget beskyttelse 
mot vær og vind av gamle presenninger, 
mens det sitter folk i de glassløse vindu-
ene på brannstasjonen. Alt er tatt i bruk 
både ute og inne. Til og med en gammel 
brannbil fungerer som bolig. 
– Vi tok med oss det vi fikk med oss, men 
det var ikke mye. Heldigvis har vi fått tak i 
noen myggnett og senger som vi har fun-
net, sier han og viser oss hvordan familien 
bor under presenningen. 

TI DØDE AV SULT
Han forteller at i tillegg til jordbruk og fiske 
hadde de mye kveg, men ingen av dyrene 
overlevde. 
– Nå har vi ikke noe å leve av, så sult er 
et stort problem her. Ikke kan vi reise til-
bake for å dyrke grønnsaker heller, for det 
er ingenting å flytte tilbake til. Til og med 
trærne er ødelagt, forklarer han. 

I tillegg er de redd for en ny flom. 
– Ingen mennesker vil bo i vannet. Vi er 
ikke fisker. Vi frykter jo at dette kan skje 
i igjen.  

I stedet må de nå stue seg sammen på 
brannstasjonen. Det synes familiefaren til 
elleve er tungt. 
– Å bo her er forferdelig, vi håper jo at vi en 
dag kan flytte tilbake. 

Flere har mistet livet sult, forteller han. 
– Livet er vanskelig. Vi har ikke noe orden-
tlig sted å sove, mange har dratt til Sudan. 
Ingen av barna har tilgang til skole eller 
sykehus. Ikke har vi mat. Så langt har ti 
dødd av sult her. 

Han håper at både myndigheter og organ-
isasjoner går sammen for å hjelpe den 
hardt rammede befolkningen. 
– Nå må vi drikke vann rett fra Nilen, og 
mange blir syke av det skitne vannet. 
Kïrkens Nødhjelp jobber sammen med 
kirkerådet i Sør-Sudan med fredsbyggen-
de tiltak i Malakal. n

Opoth Adaing Adowk er fisker og har 
fått merke klimaendringene. Her var 

det ikke vann før flommen.
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Kvinner i flyktningleiren Senou som har rømt fra 
voldelige angrep i Mopti-regionen nord i Mali. 

Et håp om fred i Mali?
Økt vold og uro har 
ført til en krevende 
sikkerhetssituasjon i Mali 
og drevet flere tusen på 
flukt. – Å styrke lokale 
aktører som kan bidra til å 
løse konflikter lokalt, kan 
være en del av løsningen, 
sier Anne Cathrine Seland, 
regiondirektør for Sahel.   
TEKST: Kristine Eid  FOTO: Arne Grieg Riisnæs / Håvard 

Bjelland  / Privat

 – Jeg besøkte Mali første gang for 20 år 
siden. Da var jeg blant annet på feltbesøk 
nord i landet sammen med Kirkens Nød-
hjelp. Vi overnattet ute under stjernene, 
kun bevoktet av lokale som satt rundt et 
leirbål. Det er en av de fineste opplev-
elsene jeg har hatt i landet, forteller Rig-
mor Elianne Skjeie Koti. Hun ble nylig ut-
nevnt til Norges ambassadør for Mali og 
jobber i landets hovedstad Bamako.  

Mali er et av verdens fattigste land. To 
tredjedeler av landets innbyggere regnes 
som fattige. I tillegg har landet over  
400 000 internt fordrevne. 
– Mali er et veldig spennende land både 
politisk og sikkerhetspolitisk. Folk lever 

under veldig dårlige forhold og mangler 
tilgang til grunnleggende tjenester som 
helse, infrastruktur og utdanning. Kor-
rupsjon er utbredt, og folk flest har liten 
tillit til offentlige tjenestemenn, sier Koti.     

Hun forteller at Norges bistandssamarbeid 
med Mali går tilbake til slutten av 70-tallet.  
– Samarbeidet har hovedfokus på matsik-
kerhet, klima, robust landbruk, utdanning 
og helse og godt styresett. Norge skal 
bistå med internasjonal fred og sikkerhet 
og fremme demokratiske verdier, sier Koti.   

PROBLEMER MED VÆPNEDE GRUPPER 
De siste årene har sikkerhetssituasjonen i 
Mali blitt svært krevende. Væpnede grup-

per har lenge vært et problem i landet. 
Mange av dem har bånd til terrorgruppene 
Al Qaida og ISIL.  

De to siste årene har situasjonen blitt kraftig 
forverret, blant annet som følge av politisk 
uro etter to statskupp i 2020 og 2021.  

I tillegg påvirkes landet av den globale 
sikkerhetssituasjonen og krigen i Ukraina. 
Prisene på mat og bensin har gått opp, og 
folk opplever fortsatt konsekvensene av 
covid-19-pandemien. 
– Dette har gjort det enda vanskeligere for 
staten å møte folks grunnleggende behov. 
Det vet de væpnede gruppene å utnytte. 
Lønn, makt og våpen er attraktivt dersom 
du ikke har jobb eller noe annet alterna-
tiv. De væpnede gruppene tilbyr sikkerhet 
og alternative tjenester. Særlig er det unge 
menn som blir rekruttert til gruppene, for-

teller Koti.  

Men selv om sikkerhetssituasjonen er 
krevende og mange piler peker i feil retning, 
har Koti håp om en bedre framtid i Mali.  
– Vi kan ikke la de væpnede gruppene 
få innflytelse og dominere i Mali. Det in-
ternasjonale samfunnet, vestlige land og 
FN-operasjonen MINUSMA må ikke forlate 
landet. Vi er nødt til å fortsette å jobbe som 
best vi kan for å bistå befolkningen, men 
også for å forsøke å påvirke myndighetene 
i en mer demokratisk retning. Vi må pushe 
på for respekt for menneskerettigheter og 
beskyttelse av sivile. Slik kan vi bidra til en 
bedre framtid i Mali, sier Koti.  

LOKALT FREDSARBEID 
Anne Cathrine Seland er regiondirektør 
for Kirkens Nødhjelps kontor i Sahel. Her 
arbeider organisasjonen blant annet med 

å gi tilgang til vann, sanitær og hygiene, 
forebygge kjønnsbasert vold og med 
fredsbygging.   
– Vi opplever at de humanitære behovene 
har økt som følge av sikkerhetssituasjo-
nen. I denne situasjonen er vårt arbeid med 
fredsbygging svært viktig, sier Seland.  

Konflikten i Mali har mange komplekse år-
saker, og mye dreier seg om det som skjer 
lokalt, forteller Seland.   
– Gjennom vårt fredsarbeid styrker vi 
lokale aktører som har troverdighet i sitt 
lokalmiljø. Det kan bidra til å løse konflik-
ter på en ikke-voldelig måte. Det kan på 
sikt ha påvirkning på det store sikkerhets-
bildet i landet, men også på den human-
itære situasjonen. Vi kan ikke bidra til fred 
alene, men vi kan være en del av løsnin-
gen, sier Seland. n

Anne Cathrine Seland, regiondirektør for Kirkens 
Nødhjelps kontor i Sahel. 

Rigmor Elianne Skjeie Koti er Norges ambas-
sadør i Mali.  
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Søster Judit raver ikke i 
terrenget, men den vevre 
nonnen er alt annet enn 
skjør. I et av de mest 
konfliktfylte områdene i 
Sør-Sudan drar hun fra 
landsby til landsby for å 
skape fred. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland  

– Dere er heldige, i dag er det markedsdag. 
Det er et godt eksempel på hvordan nabo-
er har blitt forsonet her i området. Nå får 
dere se det i praksis, smiler søster Judit. 
Vi er i Ajugo utenfor Kuajok i Sør-Sudan, 
hvor det har vært krig og konflikt i en år-
rekke. Her har Kirkens Nødhjelp fredsar-
beid sammen med vår partner, Daughters 
of Mary (DMI). Nonnene oppsøker områder 
med stort konfliktnivå for å forebygge vold 
og krig. 

Fredsnonnene i Kuajok

Søster Judith reiser rundt til ulike landsby-
er for å forebygge konflikt. Et virkemiddel 
er er sørge for dialog mellom mennesker 
gjennom fredskomiteer.
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Arop Mathiang har startet egen 
restaurant etter at hun ble med 
i spare- og lånegruppa vi driver 

sammen med nonnene.

gjør jeg nå, smiler hun. 
Mens det dufter deilig av bakverk og 
gryter, forteller hun at restauranten har 
vært med på endre livet hennes.  
– Med pengene jeg tjener, har jeg nok til 
å sende de fem barna mine på skolen og 
kan betale for regninger i husholdningen. 
I tillegg kan jeg utvide restauranten min.

Litt lenger borte i gata er det te-servering. 
Her er Deng Jai Mathiang fast gjest. Med 
sin røde cowboyhatt er han et kjent skue 
i salongen. 
– Her må jeg innom. Det er alltid så hyg-
gelig med servering her, sier han med et 
bredt smil. 

ØNSKER IKKE Å VOKSE OPP I KRIG
For å vise hvor store avstander det er i 
området, skal vi være med søster Judit på 

fredssamtaler i landsbyen Konglong. 
Tjue unge personer skal møtes for å 
snakke om fred i området i Boma. 

Støvete, humpete veier tar oss gjennom et 
røft landskap før vi til slutt ser et gigantisk 
tre. Under treet, i skygge for varmen, har 
flere unge begynt å sette seg ned. Praten 
går konstant, og det er en blanding av lat-
ter og høye stemmer. Søster Judit under-
streker at unge mennesker kan være med 
på store endringer. 
– Mens kvinner er fredsbærere, er også 
unge med på å bygge fred. Mange unge øn-
sker ikke å vokse opp i et land i krig. Derfor 
er deres tilstedeværelse i fredsarbeidet 
en stor del av vårt arbeid.  

Under treet er det derfor samlet unge fra 
ulike landsbyer som har vært i konflikt i en 

årrekke. Her skal de møtes for å snakke 
åpent om utfordringer, vond historie og 
løsninger for hvordan de kan leve sammen 
i fred – hva som skal til for at de får slutt 
på vold og konflikt på tvers av landsbyer. 

En av dem som har noe på hjertet i dag, er 
Marko Madout på 23 år. 
– Jeg er så glad for at vi har denne 
komiteen, så vi kan snakke om det som er 
vanskelig. Jeg ser at ting endrer seg sakte, 
men sikkert. Komiteen har vært med på å 
åpne flere dører, sier han. 

Marko Mayiik (28) tar også ordet. 
– Gjennom denne komiteen har det blitt 
færre bråkmakere og færre konflikter. 
Hvis vi har noe vi er bekymret for, tar vi det 
opp her. Vi setter oss ned og snakker om 
det i stedet for å bruke vold. n

KVINNER VIKTIGE I FREDSARBEIDET
Nitti prosent av de som bor her, er an- 
alfabeter. Det er stor tilgang til våpen, og 
det er kontinuerlige konflikter knyttet til 
kveg, jordbruk og naturressurser. Flere 
har blitt drept, og kvinner har blitt voldtatt. 
– For å forebygge konflikter i dette om-
rådet har vi fått på plass fredskomiteer, 
samlet landsbylederne til fredssamtaler 
og funnet viktige nøkkelpersoner som kan 
være med på å bygge fred, forklarer hun. 

Søster Judit har jobbet med å endre hold-
ninger i en årrekke. 
– Det å forene mennesker og fortelle om 
viktigheten av fred har endret mye her, 
men det er fortsatt mye som gjenstår. 

Hun har brukt mye tid på kvinnene. De er 
ofte de beste promotørene for fred, men-

er hun. Kvinner og menn fra ulike etniske 
grupper som gifter seg, er også med på å 
bygge fred over landsbygrensene. 
– Kvinner er veldig fleksible og forstår 
viktigheten av fred. De er ikke alltid så 
fastlåste, sier hun lattermildt og legger til:
– De er på mange måter fredsbærere. 
De holder kontakt med familien sin, selv 
om de har giftet seg. De går fritt mellom 
landsbyer som er i konflikt, og har en stor 
og viktig posisjon i familien. 

Sammen med kvinnene i fredsprosjektet 
har Kirkens Nødhjelp tilrettelagt for flere 
tilbud. 
– Vi har opprettet kvinnegrupper og spare-
grupper, vi har etablert traumebehandling 
for kvinner som sliter etter krig og konflikt, 
og vi har jobbet aktivt for å få barn på sko-
len. Barn og unge er også en viktig del av 

fredsarbeidet vårt, sier hun entusiastisk. 

SPARER SEG TIL ET BEDRE LIV
Folk strømmer til markedet fra alle kanter. 
På sykler, mopeder, gående, løpende, i tuk-
tuk-er og i gamle biler. 
– Det er et høydepunkt, dette her, smiler hun 
og peker hvor vi skal gå i menneskehavet. 

Den første vi møter på markedet, er Arop 
Mathiang. Hun er med i sparegruppa og 
har startet en restaurant. 

Sparegrupper er et tilbud til mennesk-
er med lav inntekt. De går sammen om å 
spare mindre beløp og kan ta opp lån med 
gode betingelser og få renteinntekter på 
innskuddene.
– Jeg er kone nummer fire, så jeg ville 
være selvstendig og klare meg selv. Det 

Deng Jai Mathiang tar seg ofte en 
kopp te i te-salongen på markedet.
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Med den verste tørken på 40 år trues Somalia av en 
omfattende sultkatastrofe. Halve befolkningen er avhen-
gig av hjelp for å kunne overleve, og Kirkens Nødhjelp 
oppskalerer nå vår katastroferespons med livreddende 
mat og vann. 
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland

Trebarnsmoren Ladaw Yussuf Ali (22)  
pakker yngstesønnen Mohammed Fetsal 
(2) inn et stort sjal for å beskytte han mot 
den kraftige solen og sanden som virvles 
opp i den kraftige ørkenvinden. Inntil for 
et snaut år siden levde den lille famil-
ien et enkelt, men godt liv. Som nomader 
livnærte de seg på sine 400 geiter. Da reg-
net nok en gang uteble, hadde de verken 
mat eller vann nok til å gi dyrene, som så 
døde, en etter en. I dag har de fire døende 
geiter igjen.
– Vi hørte at det kanskje var hjelp å få i 
landsbyen her, og gikk i flere dager før vi 
kom fram. Nå har vi vært her i snart fire 
måneder, og det er ikke nok mat og vann. 
Se på gutten min, han er underernært og 
syk, sier Ladaw og klemmer rundt den 
tynne, lille gutten sin.

Han er syk, har diare, og stirrer tomt 
foran seg. 
– Om det ikke kommer regn, og dette fort-
setter særlig mye lenger, kommer vi ikke 
til å klare oss, sier Ladaw og slår ut med 
den ledige hånden for å illustrere forhold-
ene rundt.
– Jeg ber hver dag til Gud, men er redd for 
at alle de tre barna mine skal dø!

MISTET ALT
Vi befinner oss i landsbyen Haji Kheir, 150 
kilometer ut i den brunsvidde ørkenen fra 
regionshovedstaden Garowe i Puntland, 

Somalia. Hver eneste dag strømmer det 
til med nye familier som har mistet dyrene 
sine, levebrødet til millioner av mennesker. 
Likevel er det en dyster stillhet som råder i 
landsbyen. Ingen barn leker eller ler.
Hit kommer de med håp om å få hjelp – for 
å få livsnødvendig mat og vann. Kamelene 
deres er også døde, så de har selv måttet 
bære det lille de kunne få med seg. Teltene 
de nå bor i, er satt opp på enkleste vis for å 
beskytte seg selv mot den brennende so-
len, sandstormer og hyener som kommer 
om natten på jakt etter noe å spise. De få 
som har noen dyr igjen, mister nye hver 
dag. Kadavrene legges opp på busker og i 
trær for ikke å tiltrekke seg villdyrene. 

PÅ PLASS MED LIVREDDENDE HJELP
Kirkens Nødhjelp er nå på plass i Haji 
Kheir og en rekke andre landsbyer med 
livreddende hjelp. Vi sørger for mat, kjører 
ut lastebiler med vann og reparerer brøn-
ner. For å motvirke spredning av sykdom-
mer deler vi også ut hygieneprodukter og 
driver helseopplysning.
– Her i leiren er allerede 80 prosent av 
barna under fem år underernært. De har 
lite eller ingenting å stå imot med når syk-
dom rammer dem. Fem små barn har al-
lerede måttet gi tapt og ligger nå begravet, 
sier Dr. Hassan Isse.

Han er utsendt fra Somalias helsedepart-
ment for å redde de mest utsatte i ek-

På randen av hungersnød

SOMALIA: 
Hovedstad: Mogadishu
Folketall: 16,5 millioner 
Religion: Sunnimuslimer 

Somalia har vært herjet 
av borgerkrig og mangel 
på formell styring i over 
20 år. Klimaendringer 
med ekstremvær og 
tørke, dødelig terror, 
kornmangel som følge 
av krigen i Ukraina og 
stadig økning av mat- og 
vannpriser forverrer 
levekårene ytterligere. 

– Om det ikke kommer regn, 
og dette fortsetter særlig mye 
lenger, kommer vi ikke til å klare  
oss, sier Ladaw Yussuf Ali.
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stremtørken, og vi møter ham i ett av de 
mange teltene.
– Dersom regnet nå igjen uteblir, og det 
ikke kommer inn massiv hjelp utenfra, 
vil vi miste kontrollen og se massiv død i 
denne leiren, men også i andre og store 
deler av Somalia de nærmeste månedene, 
sier Dr. Isse.

EN HALV MILLION BARN RISIKERER Å DØ
Snart fem sesonger uten skikkelig regn. 
Vold, konflikt og hjelp som så langt har kom-
met i altfor liten skala. På toppen av dette 
kommer doblede matpriser, som i hoved-
sak skyldes at Somalia importerte minst 90 
prosent av kornet sitt fra Ukraina og Russ-
land før Russland invaderte Ukraina.

Én million mennesker er allerede på flukt. 
Og som vanlig i slike ekstreme situasjoner 
er det de mest sårbare som nå står i fare 
for å bukke under. FN anslår at over en 
halv million barn under fem år står i fare 
for å sulte i hjel i løpet av de kommende 
ukene og månedene.

– REDD JEG MISTER DATTEREN MIN
– Vi hadde 200 dyr og hadde det bra. Nå 
har vi noen få syke og døende igjen. Vi har 
ikke vann og ikke nok mat. Se på datteren 
min, som er så syk. Dette er helt forferde-
lig! sier 30 år gamle Caasho Adan Hassan 
med sin seks måneder gamle datter, Ham-
se Ahmed.

Den lille jenta henger slapt i armene til 
mor. Hun blir løftet over til legeteamet, 
som skal måle henne. Målebåndet går 
rett på rødt, som betyr at hun er tydelig 
undeernært i tillegg til å være syk. Lege-
teamet har flere ganger forsøkt å få i 
henne en kalorrik grøt, så langt uten hell.

– Hun vil ikke ta til seg mat, jeg vet ikke hva 
jeg skal gjøre, sier Cashoo forvilet.
– Om dette fortsetter, vil datteren min dø 
fra meg!

MÅ UNNGÅ NY KATASTROFE
– På det verste i 2011 var et par hundre tus-
en mennesker internt fordrevne på grunn 
av tørken. Denne gangen er allerede over 
1 million mennesker på flukt, og 7,8 mil-
lioner er avhengig av hjelp for å overleve. 
Det i et land som i tillegg er sterkt preget 
av konflikt og vold, noe som i mange om-
råder gjør hjelpearbeidet svært vanskelig, 
sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp.
– Skal vi unngå en ny og storstilt katastro-
fe, har vi ingen tid å miste. n

KIRKENS NØDHJELP I SOMALIA
Kirkens Nødhjelp har vært i Soma-
lia siden 1993 og jobber bredt for 
å bygge opp lokalsamfunnets evne 
til å klare seg selv.

ARBEIDSOMRÅDER: vann, sanitær 
og hygiene; arbeid for å motvirke 
kjønnsbasert vold; fredsbygging; 
klimasmart landbruk og jobbska-
ping.

I den pågående og stadig forverre-
de tørken oppskalerer vi nå vår 
katastroferespons for å sikre flest 
mulig livsnødvendig mat og trygt 
drikkevann samt utdeling av hygie-
neprodukter for å unngå spredning 
av sykdommer.

Gi årets 
viktigste julegave

Vipps til 2426

I leiren i Haji Kheir er 80 % av 
barna under 5 år underernært. 

Her er Caasho Adan Hassan med 
sin seks måneder gamle datter, 

Hamse Ahmed.
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Sola tar tak i Roseslottet og de fem kon-
struksjonene i gull, som symboliserer 
krigsårenes kamp for frihet og demokrati. 
– Andre verdenskrig kaster skygger inn i 
vår tid, og verdiene vi kjempet for, er vikti-
gere enn noensinne. Det er Roseslottet en 
påminnelse om, sier Sand, som er kunst- 
nerisk ansvarlig for prosjektet sammen 
med sin bror Eimund. 

– Det er nettopp menneskeverdet vi alle 
har iboende, som er gullbeholdningen vår, 
legger han til. 

– Det er en lys himmel over verdiene som 
skal leve videre. Hva har ikke vi menne-
sker klart. Se hva vi har klart, det gir håp. 
Det er våre mentale krefter vi må mobilis-
ere nå som Europa igjen er i krig, sier han. 

MÅ IKKE SOVE
På Oslos tak ligger Roseslottet, et kunst- 
prosjekt som er skapt i takknemlighet til 
demokratiet, rettsstaten og humanismen. 
Roseslottet forteller om okkupasjonen av 
Norge og om de verdiene som vi mistet og 
fikk tilbake.
 
Sand legger ikke skjul på at vi igjen står 

overfor store prøvelser. 
– Verden går nok på flere felt inn i en røffere 
tid. Menneskerettighetene er under press. 
Vi har enorme klimautfordringer. Det er 
igjen krig i Europa. Men jeg er optimistisk. 
Jeg tror på enkeltindividet. All kunsten i 
Roseslottet er bevis på hva som bor i oss 
mennesker. 

Vi må bare ikke sove i demokratiet, mener 
han. 
– Hvis mennesket må, så står det opp. Det 
er derfor vi finnes på jorda. Vi har overlevd 
ekstreme utfordringer før.

Han mener det ikke er grenser for hva vi 
kan få til. 
– Vi mennesker er en gåte, og det er 
ubegrenset hva vi er designet for å mes-
tre. Både fysisk og psykisk. 

ÅRETS KUNSTNERGEIT
Han kan ikke få fullrost hvordan unge har 
tatt grep i klimakampen. 
– Det er så oppmuntrende og gir en 
smittende energi å se hvordan unge har 
tatt grep. De har tatt tak i de lange linjene 
og viser at de på den måten tar humanis-
men videre. 

Derfor var det ikke vanskelig å spørre 
Vebjørn Sand om han kunne male årets 
kunstnergeit. Geita er en av våre mest 
populære symbolgaver, og om du gir den 
i julegave, er du med på å gi en hel fam-
ilie både mat og melk. 2022 er det tredje 
året på rad Kirkens Nødhjelp lanserer 
en kunstnergeit som pryder symbolkortet 
man får når man kjøper geita.
– Jeg ville male en geit som har mye liv 
i seg, sier han og holder opp det ferske 
maleriet. 

Malingen har knapt tørket før han over-
bringer det. 
– Når man jobber med et vesen, er det vik-
tig at det kommuniserer. Derfor ønsket jeg 
en åpen munn og at den ser på deg. Jeg 
ønsket å ha den i perspektiv. Jeg har brukt 
akryl, men måtte jo også ha med sand, sier 
han lattermildt. 

For hans egen del er det spesielt én ting 
han forbinder med geiter, og det er melka. 
– Det er verdens beste melk, det vil jeg 
påstå. Den smaker himmelsk. Jeg er så 
heldig å få geitemelk av en jeg kjenner. 
Han bruker å sette en flaske med geite-
melk på frontruta på bilen min, smiler han 
og legger til:
– At min geit kan være et bidrag til et 
slikt enestående arbeid, synes jeg er vel-
dig fint, spesielt ved å styrke kvinner og 
barn, avslutter han. n

Vebjørn Sand har viet mye av kunstnerlivet sitt til andre 
verdenskrig som tema. Til tross for en ny krig i Europa 
nekter han å gi opp troen på menneskene.
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Kristin Morseth

– Verden går nok på flere 
felt inn i en røffere tid

Geit
Årets kunstgeit er malt av Vebjørn Sand. Hvis du er i 
tvil om hvilken gave du skal velge: Vår symbolske geit 
går aldri av moten!
 Kr 250
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Sommerfuglen, kjede og 
armbånd
Gi Sommerfuglen i gave 
til familie og venner, 
eller bær det selv med 
stolthet. Sammen støtter 
dere det viktige arbeidet 
for barn og voksne som 
trenger psykisk hjelp i 
forbindelse med traumer 
av krig og konflikt.

 Sølv armbånd kr 200
 Gull halskjede kr 1090

Sølv halskjede kr 890

Vanndråpen, armbånd 
og øredobber
En liten vanndråpe – på 
et sølvarmbånd eller 
som øredobber. Men 
disse smykkene er så 
mye mer. For kjøper du 
Vanndråpen, kan du sikre 
en mor og hennes barn 
rent vann resten av livet.

 Armbånd kr 950
 Øredobber kr 950

Mammahjertet
Mammahjertet 
symboliserer en mors 
kjærlighet til hennes 
barn. Behovet for å 
beskytte sitt barn er like 
stort om man bor i Norge, 
Somalia eller Ukraina. 
En mors kjærlighet er 
grenseløs.

 Sølv kr 1490
 Gull kr 1790

Matboks og drikkeflaske
I tillegg til at mottakeren 
kan ha med seg rent vann 
og næringsrik mat, vil 
du også gi et menneske 
varig tilgang til rent 
vann eller gi to hele 
skoleklasser et varmt 
måltid.
 

Drikkeflaske kr 400
 Matboks kr 370
 Samlet sett kr 750

JULEGAVENE SOM 
FORANDRER VERDEN

For mange er gleden over å gi enda større enn gleden over å få. I vår nettbutikk kan du 
dele givergleden med mottakerne av dine julegaver. Du gir både til en du kjenner, og en 
som trenger det. Gi en symbolgave som passer mottakeren av gavekortet og ditt gave-
budsjett. Vi sørger for at gaven skaper størst mulig forandring der behovene er størst 
akkurat nå. 

Her er årets nyheter og klassikere!

En god start
Vi ønsker å sette fokus 
på mødrehelse gjennom 
en trygg graviditet og en 
god start for barnet som 
er født.
 Kr 300

Rent vann
Vi ønsker oss rent vann 
til de 771 millioner 
menneskene som 
mangler tilgang.

 Kr 250 

Fred
Vi ønsker oss fred 
på jorden. Gjennom 
forsoning og vennskap 
kan vi oppnå fred.

 Kr 350

Næringsrik mat
Et barn har rett til å være 
mett. Vi ønsker at alle 
barn får næringsrik mat.

 Kr 120

Våre mykeste harde pakker 
Ønsker du å gi deg selv eller en du er glad i mer enn en symbolgave? I tillegg til våre 
gavekort tilbyr vi flere vakre gaveprodukter av høy kvalitet. I likhet med symbolgavene 
gir hvert av disse produktene overskudd som bidrar til å redde og forandre liv.

Vi har gaver til alle anledninger. Gå inn på gaversomforandrerverden.no eller bruk QR-koden:



34 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2022 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 04 – 2022 35 

TRODDE BROREN VAR DØD
Lillebroren ble lagt i en margarinkasse 
under taket i kløfta. Han lå så urørlig og 
blek at hun trodde han var død. 
– Jeg la øret til brystet for å høre om 
hjertet slo, og det gjorde det heldigvis. Jeg 
var jo så redd for den lille broren vår, så 
tårene rant i strie strømmer. 

Hun minnes at det var rotete med alle 
tingene som de 24 hadde med seg, og at 
mennene skiftet på holde vakt med det 
som var en dør av papp. 

Flere ganger var tyskere i nærheten, og 
de kunne høre knitringen fra brannen 
nede i Kjøllefjord. 
– Det var forferdelig nifst å ligge der å høre 
på levenet. Den første natten våknet jeg 
også av at jeg frøs. Så jeg fikk ligge på en 
saueskinnsfell med tanten og onkelen min.
Mens de gjemte seg i kløfta, håpte de at 
tyskerne snart skulle dra, så de kunne 
komme seg tilbake og søke ly i kirken. Men 
også den viste seg å være nedbrent. 
– Håpet brast, for snart lå hele Kjøllefjord 
og kirken vår i ruiner.  

I løpet av dagene ble det kaldere, og til 
slutt, etter tolv dager, kunne de ikke lenger 
bo i fjellet. De bestemte seg å bli med en 
norsk skøyte.
– Jeg glemmer aldri den turen rundt vågen 
til båten. Kaiene var sprengt og ødelagt. 
Overalt var det rykende ruiner og høye 
skorsteinspiper som strakk seg i været. 
Jeg ble stående og stirre mot der huset vårt 
hadde stått. Bare grunnmuren sto igjen. 

Etter en lang båttur med sjøsyke kom fam-

ilien endelig frem til Tromsø. Der ble de 
innlosjert i Domkirken. Benker og gulv ble 
brukt som senger, minnes hun. 
– Vi hadde ikke noe hjem lenger, men ønsket 
om å reise tilbake var stort, selv om det var 
veldig trist å se. Jeg tenker jo spesielt på 
alle som er i krig nå. Den knappheten, det å 
flykte og det å ha så lite, sier hun. 

BLE BÅRET I SEKK
Lillian Lyngedal nikker enig. Det er vondt å 
tenke på at mennesker nå flykter over gren-
sa til Norge fra Russland, og at det igjen er 
krig i Europa. 

Hennes historie er litt annerledes enn 
Margareths. Lillian ble nemlig født på flukt 
– i juni 1944, bare noen måneder før Finn-
mark ble tvangsevakuert. Hun ble født i 
Kifjord like utenfor Kjøllefjord, men forel-
drene kunne ikke bli i bygda. 
– Jeg har jo blitt gjenfortalt min historie 
under krigen, for jeg var jo altfor liten til 
å huske noe selv, men jeg tenker ofte på 
foreldrene mine sin flukt fra Kifjord, for-
teller hun. 

For med lille Lillian i en sekk gikk de rundt 
fem mil over fjellet til Hopseide hvor de 
ble fraktet videre med båt. Før de kom så 
langt, forlot de Kifjord i mørket og gjemte 
seg i et telt mellom trærne i fjellene bak 
Kjøllefjord. 
– Broren min var syk, så han kunne ikke 
være med. Han måtte være med bestefar 
og bestemor. Det var veldig tungt for mam-
ma, det at han måtte være igjen. Han var 
bare to år. 

Foreldrene hadde satt opp telt i fjellet 

sammen med onkelen og tanten til Lillian. 
Mens mennene var ute for å samle dyr, ble 
de oppdaget av to tyskere – en eldre og en 
yngre soldat. Moren til Lillian og tanten ble 
beordret til å ta ut alt fra teltene for så å se 
tyskerne sette fyr på alt.   
– Mamma husker aller best at tanten min 
sang «Ja, vi elsker» mens teltet brant. Da 
rant tårene på tyskerne også. Det gjorde 
sterkt inntrykk, fortalte moren min.  

De nektet å bli med tyskerne og sa de 
måtte dra sammen med mennene sine. 

Bak dem ble både Kjøllefjord og Kifjord jev- 
net med jorden av flammene.
– Det var helt grusomt. Sett i ettertid er det 
jo et under at vi overlevde, sier hun. 

Etter den lange turen over fjellet kom de 
seg til Hopseide med lille Lillian i sekken. 
Deretter ble de tatt med til Vardø hvor de 
bodde til krigen var over. Resten av krigen 
bodde de i Vardøhus festning, verdens 
nordligste festning. 

Andre verdenskrig har kommet nærmere 
i tid på grunn av krigen i Ukraina, forteller 
hun. Nærheten til grensa til Russland gjør 
det ekstra spesielt å bo i Finnmark nå. Sta-
dig kommer det en strøm av unge russere 
over grensa. 
– Jeg tenker jo ekstra på de unge mennene 
som blir sendt i krigen, og alle som må 
sende av gårde unge sønner, fedre og 
brødre. Broren min ble jo igjen da vi flyk-
tet, og det er jo ikke noe man så lett for-
soner seg med. n

Kjøllefjord i Finnmark bader i sol denne 
høstdagen og gjør fargene på husene ek-
stra sterke. Det er ikke så mange år sid-
en alt var svart her. Nedbrente ruiner og 
flere tusen mennesker på flukt. I vår nære 
krigshistorie er det mange som fortsatt 
husker frykten, fortvilelsen og sulten her 
hjemme i Norge, og føler ekstra sterkt for 

dem som nå må forlate alt. 

En av dem er snart 90 år gamle Margareth 
Myrvoll-Sjøgren. Hun var bare 11 år da 
Finnmark ble tvangsevakuert og brent.
– Da krigen startet i Ukraina, kom alt til-
bake til meg, sier hun. 

SKJULTE SEG MED 24 ANDRE
Tvangsevakueringen av Finnmark og 
Nord-Troms var den tyske okkupasjons-
maktens evakuering av befolkningen og 
kom i kjølvannet av den tyske tilbaketrek-
ningen på nordfronten høsten 1944. 

Mer enn 37 000 personer fra Finnmark og 
drøyt 12 000 personer fra Nord-Troms ble 
tvangsevakuert, cirka 50 000 personer i alt. 

Margareth skjønte det med en gang på 
moren sin. Noe var galt. Hun hadde grått. 
Tyske båter hadde kommet inn fjordene 
for å brenne gård og grunn. Det hastet 
med å komme seg i sikkerhet. Flere i 
bygda hadde funnet en sprekk i fjellet de 
kunne gjemme seg i, så moren, faren og 
storesøster Aila gjorde seg klare. 

– Jeg husker det lå mange tyske båter i 
kaia, forteller hun. 

De lå der for å hente innbyggerne i 
Kjøllefjord. 
– At vi skulle være med de fæle båtene, 
syntes jeg var grusomt. Jeg var redd vi 
skulle bli torpedert. Jeg begynte å gråte. 
Da jeg tenkte på at min lillebror, som bare 
var 1,5 år, skulle ligge og flyte i sjøen, ble 
det bare enda verre. 

Foreldrene til Margareth bestemte seg for 
å gjemme seg i fjellet, og den 11 år gamle 
jenta hadde pakket med seg skolebøker og 
lekene hun var mest glad i. 
– Pappa sa vi måtte skynde oss, for snart 
skulle de brenne byen, så vi begynte å kla-
tre. Først opp en bakke, så over en vei og 
over en lang slette. Der så vi mange som 
rømte til fjellet som oss. Til slutt gikk vi 
over berg til vi nådde kløfta. 

Stedet de nå skulle bo, var en kløft som de 
hadde lagt tak over. Her skulle 24 menne-
sker skjule seg fra tyskerne. 

Gjemte seg i fjell-
sprekk i tolv dager

Krigen i Ukraina har gjort 
at mange vonde minner 
fra andre verdenskrig har 
kommet tilbake til Marga-
reth Myrvoll-Sjøgren. Bare 
timer unna hjemmet hun 
måtte flykte fra, er det et 
land i krig. – Jeg er redd 
for at jeg skal oppleve en 
ny krig i Norge, sier hun.   
TEKST OG FOTO: Anette Torjusen  

Lillian Lyngedal

Margareth Myrvoll-Sjøgren
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Alle trodde 
hun var sprø 
– nå er hun 
prisvinnende 
gründer

Ngabaghila Chatata har 
alltid gått sine egne veier. 
Da hun bestemte seg for å 
starte en farm midt i ingen-
mannsland, var det ingen 
som trodde på henne. Nå 
regnes hun som en av 
Malawis fremste forretnings-
kvinner og trendsettere 
innen jordbruk.   
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Hovdhaugen

– Grytidlige morgener her er det beste jeg 
vet, sier Ngabaghila Chatata med verdens 
største smil. 

Og «her», det er midt i åkeren av endeløse 
ranker med fargerike blomster. Roser, 
aloe vera, solhatt. Utallige slag med stadig 
tilvekst av nye blomster og planter. 
– Jeg elsker blomster, og jeg prøver hele 
tiden ut nye blomsterslag og frø. Jeg ser 
like mye på dette som en planteskole som 
en plantasje, forklarer hun. 

Akkurat her vi står nå, var det ingenting 
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for tolv år siden. Bare øde landskap. Langt 
unna alt. Da Ngabaghila så stedet for første 
gang, falt hun pladask. Her skal jeg bo og 
starte en farm, tenkte hun umiddelbart.  
– Alle trodde jeg var sprø da jeg sa at jeg 
skulle starte en farm her. At jeg skulle ta 
med meg mann og barn og bosette meg 
her. Men da jeg kom hit, så jeg alt for meg. 
Hvordan dette kunne bli. Alt jeg hadde 
drømt om, kunne skapes her, forklarer hun. 

STOR ENDRINGSVILJE
Hvis vi spoler litt tilbake, var Ngabaghila 
et nysgjerrig og glupt lite barn. Hun var 
tidlig interessert i alt som hadde med for-
retningsdrift å gjøre. Mye av æren gir hun 
moren, som drev butikk hjemme. 
– Moren min var sydame og tjente penger 
og bidro til at vi barna kunne gå på skole. 
Det ga meg tidlig innblikk i hvordan man 
kunne tjene sine egne penger og drive 
lønnsomt, sier hun. 

Ved siden av studiene var hun alltid inter-
essert i gårdsdrift og videreforedling. Med 
utdannelse og noen år på baken i arbeids- 
livet, blant annet innen bistand, surret 

tanken mer og mer om å starte for seg selv. 
– Jeg begynte å se det for meg, hvordan 
jeg skulle drive. Jeg hadde laget en forret-
ningsplan og faktisk skissert hvordan far-
men skulle se ut. Lenge før jeg visste hvor 
den skulle ligge, sier hun lattermildt. 

Å være gründer og entreprenør i Malawi 
er ikke den enkleste veien å gå, så hun 
begynte å søke om støtte. Men det var van-
skelig å få støttespillere til noe som var 
en god forretningside, men ikke ordentlig 
i gang. Ikke var det mulig å få lån heller. 

Ngabaghila sikret seg allikevel gården og 
startet først opp med et fjøs med 200 gris-
er sammen med ektemannen. 

Er det noe som skinner igjennom hos den 
energiske dama, er det bein i nesa og på-
gangsmot. Det er noe hun har tatt med seg 
hjemmefra, mener hun. 
– Du får mye igjen for å ha et tankesett som 
gjør at du raskt kan omstille deg når ikke 
alt går etter planen. Være endringsvillig. 
Det har hjulpet meg mye. For som entre-
prenør må du være villig til å snu deg rundt. 

FÅR ENERGI AV UNGE BØNDER
Siden det første spadetaket i 2010 har 
gården, som har navnet Thanthwe Farm, 
vokst. Familien på seks har fått et flott 
hjem midt i en nydelig hage. 

Det utvides stadig. Det er kyllinger, grønn-
saker, blomster, planter og stadige planer 
om utvidelser. Både på dyre- og plante-
fronten. 

Som daglig leder, med barn i alderen 8–17, 
stopper det allikevel ikke der. Det som 
har vakt ekstra stor oppsikt i Malawi, er 
hvordan hun har skapt en læringsarena for 
bønder over hele landet. Hit kommer folk 
for å lære, forske og utvikle nye produkter.

Etter en runde på gården tar vi plass på en 
av de fine granittbenkene i hagen hennes. 
Der varter ektemannen opp med hibiskus-
saft, frukt fra hagen og syltetøy i tillegg til 
å vise frem det siste innen te. Te har blitt 
en stor salgsvare for Thanthwe Farm i 
tillegg til krydder, der ananas er det siste 
tilskuddet. Fra før er hibiskus-te en av 
bestselgerne. 

Når det er innhøsting av hibiskus, kommer 
60 kvinner fra nærmiljøet for å hjelpe til. 
– Jeg liker veldig godt å ha kvinnelige 
ansatte. De er effektive og flinke, smiler 
hun lurt. 

En annen ting hun synes er utrolig givende, 
er å være mentor for unge bønder som øn-
sker å starte for seg selv. 
– Det gir en helt egen energi. Det å lære 
bort strategi og forretning til unge entre-
prenører. Samtidig er jeg nøye å på knytte 
dem sammen med eldre som har lang er-
faring.

HEDER OG ÆRE FRA PRESIDENTEN
Målet er å gjøre merket Thanthwe inter-
nasjonalt anerkjent. I sommer var hun 
invitert til en messe i New York for å vise 
frem produktene sine. Allerede har hun 
startet eksport til Mosambik, og nå står 
Zambia for tur. 
– Alt handler om å ha en visjon og jobbe 
jevnt og trutt mot målene. 

Hun har også mottatt pris av presidenten i 
Malawi for å være en viktig del av utviklin-

gen av jordbruket i landet. 

Samarbeidet med Kirkens Nødhjelp start-
et i 2021 og har gjort det mulig å nå nye 
markeder som supermarkeder, hoteller og 
restauranter. 
– Støtten jeg har fått, sender også gode 
signaler videre om at dette er noe dere har 
tro på. Det åpner muligheter for meg når 
det gjelder tilgang til nye markeder, nye 
investeringer og finansiering.  

I dag selges produktene på 65 utsalgs- 
steder, og inntektene og etterspørselen 
fortsetter å øke. I tillegg til pris fra pres-
identen har Thanthwe også blitt anerkjent 
som mester for kommersialisering av 
landbruket av den nasjonale planleggings- 
kommisjonen. 
– Sammen med Kirkens Nødhjelp har vi 
rullet ut prosjektet om å forbedre mark-
eder med NCA i Kasungu og Mzimba, hvor 
vi vil nå ut til 5400 bønder. Prosjektet har 
også gjort det mulig for oss å rekruttere 
nøkkelpersonell.

Landdirektør i Kirkens Nødhjelp i Malawi, 

Håvard Hovdhaugen, berømmer gründeren. 
– For oss er det viktig å samarbeide med 
private aktører. Det er helt avgjørende 
for bærekraften i våre prosjekter. Når vi 
i tillegg finner aktører som Thantwe og 
Ngabaghila, som er nytenkende, proaktive 
og har et ekte ønske om å bidra til positive 
endringer innen jordbrukssektoren, føler 
vi at vi har truffet blink.

Han sier at de så tidlig at Thanthwe var en 
bedrift som sakte, men sikkert maktet å 
øke verdien sin ved å nå ut til lønnsomme 
og strukturerte markedskanaler. 
– De er rett og slett en suksesshistorie, 
sier han. 

Han trekker frem at de blant annet har de 
gjort gode analyser på tilbud og etterspør-
sel. Tørket krydder er et godt eksempel på 
det. Måten hun driver jordbruk og forret-
ning på, er til inspirasjon for mange, men-
er Hovdhaugen. 
– Hvis hun klarer det, kan andre også 
klare det. n
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Vi er i landsbyen Kankhoka helt nord i Ma-
lawi. Landsbyen har mange ville dyr, blant 
annet elefanter og sebraer. Her bor Dan-
iel Mwafulirwa sammen med kona si og 
de seks barna deres. Han forteller om et 
hardt liv på grensa til det som heter Vwasa 
Marsh Wildlife Reserve.
– Her er det mye fattigdom og mange ut-
fordringer, forteller han. 

SULTEN GNAGET
Ingenting skjermet landsbyen Kankhoka 

fra de ville dyrene, og før det ble satt opp 
gjerder, var det store ødeleggelser. 

Før gjerdene kom opp, hadde innbyggerne 
store problemer med elefanter og andre 
ville dyr som raserte åkrene på jakt etter 
mat, særlig i tørketiden når det var van-
skelig for dyrene å finne mat.

I årenes løp har ulovlig jakt vært et utbredt 
problem i dette området, både på grunn 
av ødeleggelsene og fordi de ville dyrene 
representerte enkel tilgang til kjøtt. Når 
sulten melder seg og du ikke har mat på 
bordet til deg og familien, er veien kort 
til å jakte på dyrene som befinner seg i 
nærheten, forklarer han.
– Alt handlet om å få mat til familien min, 
ikke at det var ulovlig å jakte på dyrene.

STUET SAMMEN
I 2017 ble han arrestert og fengslet for 
ulovlig jakt. Han måtte sone to år i fengsel. 
Det ble to vanskelige år for familiefaren. 
– Det er et sted jeg aldri vil tilbake til, sier 
han om fengselet.

– Vi var veldig mange stuet sammen i en 
celle. Vi måtte jobbe hardt og hadde liten 
tilgang til mat, forteller han. 

Da han kom tilbake til Kankhoka etter endt 
soning, kom han i kontakt med Kirkens 
Nødhjelps lokale partner. Et av målene til 
partneren vår var å bidra til økonomisk 
vekst og økt matsikkerhet. 

For Mwafulirwa innebar det at han og fam-
ilien hans fikk geiter. Geiter er et viktig til-
tak i kampen mot sult. Den gir melk, ost, 
naturgjødsel – og liv til enda flere geiter. 
Inntektene familier får fra geitene, brukes 
på andre matvarer, skolegang, helsetje-
nester og klær. For familien i Kankhoka 
betyr det at de ikke lenger trenger å tjene 
penger på kriminell virksomhet. 
– Nå behøver jeg ikke en gang tenke på å 
gå på ulovlig jakt. I stedet har jeg penger 
til mat og skole for barna mine, sier han 
fornøyd. n

Fra fengsel til geitebonde

Daniel Mwafulirwa (45) 
måtte jakte ulovlig på ville 
dyr for at familien ikke 
skulle sulte. Til slutt havnet 
han i fengsel. Ferdig sonet 
fikk han en ny start med 
geiter fra Kirkens Nødhjelp. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Hovdhaugen

Her er hele familien samlet. I stedet for å måtte drive med ulovlig jakt har familiefaren Daniel nå råd til å forsørge alle som geitebonde.
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En rusten stol som stikker opp fra gresset, er det eneste 
som er igjen av nabolaget og hjemmet til Elizabeth Bukech 
(49). Her var jeg så lykkelig, forteller hun. Da Malakal i 
Sør-Sudan ble jevnet med jorden, mistet hun både familien 
og alt hun eide.  
TEKST: Anette Torjusen FOTO:Håvard Bjelland

Fra flyet ser vi Malakal ligge øde langs 
Nilen. Nesten alle hus er borte, kun rest-
er fra levde liv står igjen. Rustne biler, 
møbler og stålplater røper at dette var et 
yrende nabolag for bare få år siden. 
– Her var verandaen min. Her brukte jeg å 
drikke kaffe, forteller Elisabeth Bukech og 
peker på den tomme gressflekken foran 
oss. Hun fortsetter:
– Det var så fint å sitte her. Mat spiste vi 
også på verandaen. Jeg var så lykkelig. Her 
satt jeg og så på barna leke, sier hun trist.

BLE SLÅTT OG SPARKET
Vi er i Sør-Sudan i det som en gang var en 
storby. Cirka 300 000 mennesker bodde 
her. Nå er det bare 15 000 igjen. Store om-
råder av byen er rett og slett borte. Der det 
før var skoler, sykehus, universitet, kirker 
og markeder, er det nå bare frodig hori-
sont. Før var det masse liv hele døgnet, 
men nå er det helt stille. Vi kan kun høre 
vinden som tar tak i trærne. 
– Her kom det tanks, bomber, og byen 
vår ble brent ned. Det var så skummelt, 
minnes Elisabeth. 

Elisabeth bodde litt utenfor sentrum i det 
fine huset som hun hadde bygd sammen 

med mannen sin. De fem barna deres lekte 
i hagen og hadde mye moro med alle nabo-
barna. Det yngste barnet var bare tre år da 
byen ble angrepet da det brøt ut borger-
krig i desember 2013. 

For henne startet hele angrepet veldig 
dramatisk. Malakal ble åsted for mange 
av de hardeste kampene mellom regjer-
ingsstyrker og opprørere. 
– Opprørene stormet inn i huset vårt og 
begynte å slå og sparke meg. Jeg ble så 
hardt skadet at jeg ikke klarte å løpe av 
gårde. Det klarte derimot mannen og bar-
na mine. De klarte å komme seg i sikker-
het, forteller hun. 

Elisabeth klarte ikke å bevege seg, men 
ble reddet av FN-soldater som fikk henne i 
sikkerhet. Hun husker hun så tanks, hørte 
bomber og så branner overalt. 
– Jeg ble så skadet at jeg den dag i dag 
ikke klarer å gå ordentlig. Jeg må bruke 
stokk overalt. 

ETTERLATT ALENE
FN-soldater fikk folk i sikkerhet i en leir, 
såkalt Protection of Civilians (POC), som 
skulle beskytte sivilbefolkningen mot an-

– Jeg er så trist og 
lei meg for alt som 
har skjedd med 
meg og byen min
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grep og fungere fredsbevarende. Her bor 
Elisabeth fortsatt. Leiren har vokst seg gi-
gantisk med 40 000 sivile. Elisabeth bor i et 
lite plasttelt med kun plass til noen få klær 
og en seng. For å komme til teltet hennes 
må vi gjennom en labyrint av lekende barn, 
trange ganger og skitne små bekker. 
– Mannen min og barna mine kom seg i 
trygghet til Sudan, men de har ikke greid 
å komme seg tilbake på grunn av krigene, 
så jeg har ikke sett dem siden 2013. Jeg 
er helt alene igjen her. Krigen har splittet 
så mange familier. Inkludert min, sier hun 
mens hun tørker bort en tåre.

Nå er Elisabeth en del av Kirkens Nød-
hjelps fredsprogram, som drives sammen 
med kirkerådet i Sør-Sudan (SSCC). Der 
jobber hun med fredsbevarende arbeid. 
Ikke minst forsoning i en befolkning med 
dype arr. Som hun selv også har. 
– Livet er veldig hardt å leve helt alene. Det 
er vondt at vi ikke kan være sammen som 
familie. Jeg tenker på familien min hele 
tiden, og mange andre har det som meg. 

MISTER IKKE HÅPET
Aller helst ønsker både hun og mange av 
innbyggerne i leiren at de en dag kan flytte 
tilbake. Sakte, men sikkert bygges det nye 
hus, og ødelagte hus repareres. Men hun 
tror det blir lenge til hun selv kan sitte på 
verandaen sin og drikke kaffe igjen.
– Det er fortsatt urolig her. For ikke så 
lenge siden skulle fire kvinner hente ved i 
krattene rundt leiren. De hadde verken ved 
eller kull og trengte å skaffe det. Kvinnene 
ble angrepet av menn med stokker. 

Det satte en støkk i dem alle. 
– Nå tør ingen lenger å hente ved. Det er 
aldri helt rolig her, angrep kan komme når 
man minst aner det. Så jeg kan ikke flytte 
hjem ennå. 

I stedet bruker hun det hun har av krefter 
og overskudd på å snakke om viktigheten 
av fred, samhold og å snakke sammen. 
Blant annet holder hun taler i leieren om 
fredsbevarende arbeid. 
– Jeg kan ikke komme meg tilbake, men 
jeg lever i troen og håpet om at i morgen 
kan alt være annerledes, avslutter hun. n

Det eneste hun har er et lite 
rom. Her bor hun helt alene, 
resten av familien har startet 
nye liv i nabolandet Sudan. Alt 
hun eier har hun her.

Elizabeth Bukech bor i en leir for internt fordrevne som beskyttes av FN. Før hadde hun et nydelig 
hus i byen Malakal, nå bor hun i et telt.
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Batoul flyktet fra Aleppo til 
Libanon for seks år siden.

Den syriske trebarnsmoren Batoul har 
flyktet fra Aleppo. Hun kom til Libanon 
for seks år siden og ble da smuglet over 
grensen. Siden har hun giftet seg, men 
livet her i Beirut er svært vanskelig. 

– Vi har ikke penger til å sende barna på 
skolen eller betale for strøm. Jeg har in-
gen jobb, og livet blir stadig vanskeligere 
her, forteller Batoul. 

Libanon opplever nå den verste økonomi-
ske krisen på flere tiår. Landet sliter med 
høy arbeidsledighet, stor gjeld og utstrakt 
korrupsjon. Dette har ført til den verste 
økonomiske krisen landet har sett siden 
slutten av borgerkrigen i 1990. Landet har 
siden 2011 opplevd en massetilstrømning 
av flyktninger. Det har ført til en økning av 
landets befolkning på 25 prosent. Og i takt 
med økte priser og dårligere råd havner 
mange familier i en enda dypere krise. Den 
katastrofale eksplosjonen som rammet 
Beirut i august 2020, gjorde situasjonen 
enda verre, og mange mistet alt.  

Gir håp om en bedre framtid 
Mange har flyktet fra krig og lever i fattigdom. Den økon-
omiske krisen i Libanon gjør livet uutholdelig for stadig 
flere. Særlig kvinner og barn rammes. Helse- og arbeids- 
treningssenteret som Kirkens Nødhjelp støtter i Beirut, gir 
mange troen på en bedre framtid. 
TEKST: Markus Plementas FOTO: Håvard Bjelland

Men for Batoul og familien er det ikke et 
alternativ å reise tilbake til krigsherjede 
Syria. Hun frykter for at mannen da vil bli 
kalt inn til militærtjeneste. 
– Mannen min har noen strøjobber, men 
pengene strekker ikke til. Jeg prøver så 
godt jeg kan å gi barna mine opplæring 
selv fordi vi ikke kan sende dem på skolen, 
sier hun. 

GIR LIVSNØDVENDIG HJELP 
Kirkens Nødhjelp har arbeidet for å hjelpe 
de mest fattige og sårbare menneskene i 
Libanon siden 2013. Helsetjenester og me-
disiner er dyre. Det finnes ingen offentlig 
støtte, så har du ikke råd til å betale, får du 
heller ingen hjelp. 

På Our Lady Dispensary Community 
Health Project i hovedstaden Beirut sørg-
er Kirkens Nødhjelp sammen med vår 
partner MECC (Middle Eastern Council of 
Churches) for livreddende og flersektori-
elle tjenester for kvinner og jenter i tryg-
ge og tilgjengelige rom. Det handler om 
mental helse og psykologisk støtte samt 
henvisning til andre tjenesteytere når det 
er nødvendig.  
– De fleste som oppsøker oss, er sår-
bare kvinner som trenger psykiske hel-
setjenester, arbeidstrening, medisiner 
og vaksiner, helseopplæringstimer og 

veiledning. De fleste som kommer hit, er 
flyktninger, og livene deres har dessverre 
ikke blitt bedre etter at de kom til Libanon. 
De mangler jobb og penger til å brødfø 
familiene sine, forteller sosialarbeider 
Sandy Boutros. 

Senteret jobber også med menn og gutter, 
både de som har blitt utsatt for seksual-
isert vold, og gjerningsmenn som har ut-
ført vold. Målet er å jobbe med de under-
liggende årsakene. 
– Her på senteret får de som kommer hit, 
nødvendige medisiner til en brøkdel av 
prisen i apotekene. I tillegg får de oppfølg-
ing og arbeidstrening gjennom aktiviteter 
og håndverk, forteller Sandy Boutros. 

I dag er Batoul med på arbeidstrening for 
kvinner. Hun legger ikke skjul på hva dette 
betyr for henne. 
– Her får jeg lov til å føle meg trygg og ivare-
tatt som menneske. Jeg lærer nye ting som 
jeg vil få bruk for i framtiden. Det gjør meg 
optimistisk og gir meg håp om at jeg skal 
klare å få meg en jobb. Jeg får en påmin-
nelse om at livet har mening, sier Batoul. 

BER OM AT BARNA SKAL FÅ UTDANNING 
På dagens arbeidstrening møter vi også 
trebarnsmoren Arifa. Hun flyktet fra Idlib i 
Syria og opplevde for bare kort tid siden at 

mannen forlot henne.  

På grunn av den økonomiske krisen i lan-
det føler mange menn skam over å ikke 
kunne brødfø familiene sine lenger. Så 
mange som 1 million barn er utsatt for vold 
og overgrep som følge av den økonomiske 
krisen i Libanon, ifølge en ny FN-rapport. 

Nå står Arifa alene igjen med datteren på 
14 og sønnene på 7 og 8 år. Barnefaren for-
lot familien fordi han ikke lenger klarte å 
brødfø dem. Begge sønnene hennes har au-
tisme og får ofte sinneutbrudd på grunn av 
sykdommen. Den fører til utfordringer med 
sosiale ferdigheter og språk- og kommu-
nikasjonsvansker. De trenger ekstra opp- 
følging og medisiner, men det har hun ikke 
råd til å gi dem. Det lille hun har å leve av, er 
penger hun tjener som vaskehjelp. 
– Det eneste som betyr noe for meg, er at 
barna mine får utdanning. Jeg har ikke råd 
til å sende barna mine på skole, men jeg 
håper og ber om at de skal få muligheten 
til en bedre framtid, sier hun. 

Hun uttrykker stor takknemlighet for aktivi-
tetene og hjelpen hun mottar her på senteret. 
– Jeg har sakte begynt å få tilbake selvtillit-
en min. Her kan jeg legge fra meg bekym- 
ringene og prøve å finne en vei ut. For livet 
er utrolig tøft, sier hun. n 

Sandy Boutros. Our Lady Dispensary Community Health Project i Beirut tilbyr blant annet helsetjenester og 
arbeidstrening.
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KIRKENS NØDHJELP BIDRAR MED: 

Rent vann 

Enkle toalettfasiliteter 

Midlertidig husly og telt 

Tiltak for å begrense spredningen av 
vannbårne sykdommer 

Myggnett for å hindre spredning 
av malaria og andre insektbårne 

sykdommer

Vi takker våre samarbeidspartnere

Økologisk mat til
 hele Norge

› norganic.no

1

På det verste sto en tredjedel av Pakistan 
under vann. Veier og annen infrastruktur 
ble ødelagt av vannmassene. Det samme 
ble minst en halv million hjem, og mer enn 
1400 mennesker omkom. Faren er heller 
ikke over. Flommen har ført til en eksplo-
siv økning i sykdommer som malaria, den-
guefeber og diare på grunn av insekter og 
forurensing av vannkilder. Verdens helse-
organisasjon frykter en bølge av sykdom 
og død i etterdønningene av den akutte 
katastrofen. 

Pakistan sto overfor en rekke utfordringer 
og kriser allerede før flommen. Den paki-

stanske økonomien er svak, og landet ble 
hardt rammet av covid-19. I tillegg har kri-
gen i Ukraina også skapt negative konse-
kvenser for Pakistan. Matvareprisene har 
steget kraftig, og det er høy inflasjon.

Kirkens Nødhjelp startet nødhjelpsarbeid i 
provinsene Balochistan og Sindh i midten 
av august sammen med lokale samar-
beidspartnere. For øyeblikket arbeider 
vi i provinsene Sindh, Punjab og Khyber 
Pakhtunkhwa. Takket være innsamlede 
katastrofemidler fra norske givere kunne 
Kirkens Nødhjelp starte innsatsen raskt. n

I august førte kombinasjonen av kraftig monsunregn og 
smeltende isbreer til den verste flommen i Pakistans 
historie. Kirkens Nødhjelp var raskt til stede med livred-
dende hjelp. 

Hjelp til de flomrammede i Pakistan 

FOTO: Asif Hassan / AFP

Få månedlig påfyll av 
dagsaktuell tematikk 

rett i innboksen! 
Meld deg på vårt 
nyhetsbrev her:
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Støtt Kirkens Nødhjelp
Vipps til 2426

Kontonummer 1594 22 87248

Av Pål Kristian Balstad,
prest i Trefoldighetskirken, 
freds- og forsoningskirken i Oslo

Andakt

En gjestfri jul 
Gjestfrihet er vakkert. Å åpne opp for hver-
andre, invitere hjem. Julen kan være en 
gjestfrihetens høytid, hvor vi samler våre 
nære og kjære, men også en tid hvor vi kan 
hente hele verden inn for å feire høytid.  

Med engleskaren, gjetergutter, lamunger 
og kyr er det lett å se for seg at det ble 
trangt om plassen i den lille stallen hvor 
Jesusbarnet ble født. En åpen stall med 
gjestfrihet. Også vismenn fra fjerne him-
melstrøk finner veien. De har med seg 
gaver: gull, røkelse og myrra. Gavene 
beskriver nettopp hvem det lille barnet er, 
og hvilke forventninger som er knyttet til 
hans fødsel. Over dette lille barnet lovsyn-
ger englene Gud og ber om fred på jorden 
blant mennesker som Gud har glede i. Det 
er Gud selv som gjester sitt folk i det lille 
barnet, og hele skaperverket omgir den 
hellige familie. Under stjernehimmelen 
samles alt det skapte for å ta imot barnet, 
og som Paulus beskriver det, «for at Gud 
skal forsone alt med seg selv». 

Juleevangeliet er en fortelling om rettfer-
dighet, forsoning og fred. I det lille barnet 
møtes jord og himmel, hvor Gud selv blir 
en del av sitt skaperverk. Det er julens 
mysterium, at Gud selv fødes som et barn, 
og at barnet er født for å ta del i vår kamp 
for rettferdighet, og vi utfordres til neste-
kjærlighet og omsorg for skaperverket 
og til å be og arbeide for fred i verden. 
Julens glade budskap er ikke bare duf-
ten av sprøstekt ribbe og smaken av syv 
sorter, men at Gud er i verdens lidelse og 
tar del i kampen for rettferdighet, spe-
sielt der mennesker er drevet på flukt fra 
krig og klimakriser, der mennesker lever 
i frykt, tortur og undertrykkelse, der barn 
får kropp og sinn ødelagt i maktkamp og 
utnyttelse. Det arbeidet Kirkens Nødhjelp 
og deres alliansepartnere i verden gjør, 
er nettopp å ta del i denne kampen mot 
fattigdom, sult, utnyttelse, sykdom og 
ulikhet. Som støttespillere, faste givere, 
menigheter, frivillige og partnere i Norge 
inviteres vi også til å ta del i det arbeidet  

Kirkens Nødhjelp gjør for dem som trenger 
det mest. Det gir håp.  

Julen har mange vakre tradisjoner og sym-
boler. Juletreet er et eksempel på det. Jeg 
synes det representerer en god måte å 
minnes den første julenatten på – å åpne 
opp for å invitere hele verden inn: juletreet 
som symbol for planter og trær, pyntet med 
bukker formet av halm for å minne oss 
om dyra og naturmangfoldet, hjerter for å 
symbolisere Guds kjærlighet og all verdens 
flagg for å symbolisere det universelle. 

Til sist stjernen, som vitner om at vi le-
ver under Guds himmel, og at vi er gitt en 
ledestjerne i Jesusbarnet: han som lærte 
oss å elske og viste oss hva gjestfrihet 
dypest sett er. 

«Glem ikke å være gjestfrie, for på den 
måten har noen hatt engler som gjester, 
uten å vite det.» (Hebr. 13,2) n
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GEIT
KUN KR 250,-

En geit gir både mat og 
muligheter til en familie 

som trenger det. 

I år har Vebjørn 
Sand laget en flott 

kunstnergeit som pryder 
symbolkortet.


