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Vi nærmer oss fastetiden – årets høyde-
punkt for oss i Kirkens Nødhjelp. Snart skal 
titusenvis av frivillige fra hele landet gjøre 
en innsats for en mer rettferdig verden. 
Sammen med norske menigheter gjør vi 
fasten relevant i vår tid. For vi trenger faste-
tiden, kanskje mer enn noensinne.

Vi trenger å reflektere over hvem vi er, hvem 
vi vil være, hva vi har, og hvordan vi bruker 
det vi har fått. Og vi trenger en utadvendt, 
aktiv faste som handler om mer enn å si nei 
til livets fristelser.

Når vi leser i Det gamle testamentet, ser vi 
at profeten Jesaja refser en faste som han 
kaller «å plage seg selv». Han utfordrer til 
en faste som setter undertrykte fri, hvor vi 
deler brød med de som sulter, og lar hjel-
peløse og hjemløse komme i hus. Å gi klær 
til den som er naken, og ikke snu ryggen til 
andres behov (Jes 58,6). Dette er et godt ek-
sempel på å gjøre tro om til handling. I ste-
det for å nøye oss med å sende våre tanker 
og bønner til de som trenger hjelp, gjør vi 
noe aktivt for å bidra.

Pengene som samles inn under Faste-
aksjonen, brukes til å redde liv og forandre 
liv over hele verden. I årets aksjon får du 
møte mennesker som har fått hverdagen 
forandret av det livsviktige vannet. For som 
vi vet: Det er håp i en dråpe vann.

Fasteaksjonen handler om mer enn å samle 
inn penger. Hvert år setter vi også søkely-
set på noen av de grunnleggende årsakene 
til fattigdom og konflikt, og hvordan beslut-
ningstakere i Norge kan gjøre verden mer 
rettferdig. Vi vet at fattigdom og urettferdig-
het er menneskeskapt. Det betyr at vi kan 
bekjempe fattigdom og skape en rettfer-
dig verden om vi engasjerer oss og bruker 
stemmen vår.

Med engasjerte frivillige, menigheter og 
støttespillere i ryggen er Kirkens Nødhjelp 
en betydelig sterkere organisasjon enn hva 
som ellers ville vært tilfellet.

Vi ser at fokuset i kirker over hele landet 
rettes utover mot verdens urettferdighet 
og på vårt ansvar for å være en del av løs-
ningen. I landene vi jobber i, ser vi hvordan 
denne dugnadsånden redder liv og skaper 
håp i svært vanskelige situasjoner. Det er vi 
enormt takknemlige for.

God faste!

Dagfinn Høybråten
generalsekretær i 
Kirkens Nødhjelp

LEDER

En aktiv faste

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: Før måtte 
Deodata Julius bruke flere 
timer hver dag på å hente 
vann. Nå har landsbyen 
hennes i Tanzania fått 
brønner, og hun kan 
fokusere på skole og 
drømmen om å bli lege.
FOTO: Håvard Bjelland/
Kirkens Nødhjelp
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TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Før landsbyen Goje i Tanzania 
fikk rent vann, kom skolen ofte i andre rekke for femten år 
gamle Deodata Julius. Hun måtte gå i timevis etter vann hver 
dag. Nå har hun endelig tid til å gjøre lekser og satser alt på 
skolen. Favorittfagene er fysikk, kjemi og biologi – og drømmen 
er å bli lege.

REKORDFLOMMEN: I sommer ble Pakistan rammet av den 
verste flommen i landets historie. Totalt er 33 millioner 
mennesker rammet av katastrofen. Nesten 8 millioner er 
internt fordrevne etter at vannmassene slukte hundretusener 
av hjem. Kirkens Nødhjelp er til stede og sikrer de 
flomrammede livsviktig rent vann.

VANN ER ALT: For ni år gamle Shedrack ble rent vann starten 
på et nytt liv. I landsbyen hans var arbeidsledigheten høy, og 
vannmangel gjorde det vanskelig å leve av jordbruk. Men etter 
mye jobb fikk Goje tre brønner som endret tilværelsen. Nå kan 
Shedrack gå på skolen og spille fotball i stedet for å gå etter vann.

INGEN FANGST: Tanganyikasjøen er verdens lengste innsjø. 
Den har vært et viktig matfat for folk i nærområdene, og fisket 
har også bidratt med mange arbeidsplasser. Nå har overfiske, 
klimaendringer og stigende vannstand gjort det langt vanskeligere 
å leve av fiske. Flere kan dra ut i dagevis uten å få napp.
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Fasteaksjonen 2023:

Håp i en dråpe vann

Igjen kommer over 40 000 frivillige fra 
landets menigheter til å samle inn penger 
til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formi-
dable engasjementet over hele landet gjør 
aksjonen til Norges nest største innsam-
lingsaksjon etter TV-aksjonen.

Fasteaksjonen ble arrangert for første 
gang i 1967. I årets aksjon besøker vi Tan-
zania, og det er det gode grunner til. Etter 
at Kirkens Nødhjelp hadde TV-aksjonen i 
2014, gikk mye av de innsamlede midlene 
til vann-, sanitær- og hygieneprosjekter i 
Tanzania. I dette magasinnummeret kan 
du lese mer om hvilke endringer dette har 
ført til.

Du får møte 9 år gamle Shedrack, som en-
delig kan leke og spille fotball i stedet for å 
løpe hjem og hente vann. Du får møte 15 år 
gamle Deodata, som drømmer om å bli lege, 
og nå har nok tid til å gjøre skolearbeid – og 
til å være sammen med vennene sine.

Dugnadsånden og givergleden som kom-
mer til syne under Fasteaksjonen, varm-
er – og midlene som samles inn, sørger 
for hjelp og støtte til dem som trenger 
det mest. Pengene som samles inn, går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. 
Gjennom menighetene i Norge og lokale 
partnere i over 30 land jobber vi sammen 
for å bekjempe fattigdom og urettferdighet.

Takk for at du gir tid, penger og bruker din 
stemme. Takk for at du er med på Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 26.–28. mars. n

Tradisjonen tro går Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon av 
stabelen uken før palme-
søndag, 26.–28. mars.
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Shedrack, til venstre med blå bøtte, er ikke 
vond å be om å hente rent vann til skolen. 
Hver dag løper han og klassekameratene 
til brønnen som ligger like ved skolen. 
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– Vann er alt,
og vann er liv

– Kom igjen, løp, roper klassekameratene 
til ni år gamle Shedrack. Han løper så fort 
bena klarer å bære han for å nå ballen og 
sette den i mål. 

Sola steker og svetten siler i de varme skole- 
uniformene, men alle guttene gir jernet for 
å skåre flest mulig mål. Det eneste som 
avslører at Shedrack er litt mer enn mid-
dels interessert i fotball, er fotballskoene. 

På den store fotballbanen har flere kom-
met til for å heie. Her er det også størst 
sannsynlighet for å finne Shedrack. Når 
han ikke spiller selv, ser han på favoritt- 
laget sitt, Simba, når de spiller. Han heier 
ekstra på lagets stjerne, Pablo Osma Sako. 
Slik var det ikke før. Da måtte han, som 
alle andre i landsbyen, være med og hente 
vann. I flere timer hver dag. Før skolen og 
etter skolen. Noen ganger rakk han ikke 
skolen heller. 

Ingen trodde det var mulig 
å finne vann i landsbyen 
Goje. Så da vannspruten sto 
rett til værs, ble det fest fra 
morgen til kveld i dagevis. 
Folk strømmet til for å ta 
på vannet. For ni år gamle 
Shedrack ble det starten på 
et nytt liv.  
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland
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HOPPET OG JUBLET
Goje var en fattig landsby. Arbeidsledighet-
en var høy, og vannmangelen gjorde det 
vanskelig for innbyggerne å leve av jord-
bruk. Klimaendringene har også satt sitt 
preg på den lille landsbyen i Rift Valley i 
Mbulu i Tanzania. Så tørt er det her at knapt 
solsikker og mais overlever. To planter 
som i utgangspunktet tåler mye tørke. 

For Shedrack og familien dreide mye seg 
om å hente vann. Moren og søsknene 
måtte gå den lange veien til vannkilden. 
Noen ganger så langt som 15 kilometer. 

Da Kirkens Nødhjelp bestemte seg for å 
lete etter vann her, var det en vanskelig 
oppgave. For det var ikke vann å finne. Men 
etter mye jobb kunne man bore tre brøn-
ner på henholdsvis 135, 55 og 75 meter i 
umiddelbar nærhet. 
– Folk trodde ikke det var mulig å finne 

vann her, men da vannspruten sto opp, 
ble folk helt ville, sier programansvarlig i  
Mbulu, James Kaijage. 

Innbyggerne kom fra flere områder rundt 
Goje bare for å ta på vannet, minnes han. 
– Folk danset, sang, hoppet og jublet. Jeg 
har aldri sett slik glede i mitt liv. Bare det 
å ta på vannet var en stor ting, smiler han. 
Han sier at ingenting kan erstatte vann. 
– Vann er alt, og vann er liv. Livet uten 
vann var håpløst og umulig. Med vann blir 
alt mulig. 

Vannmangelen gjorde også at antall barne- 
ekteskap var høyt, kjønnsbasert vold 
mot jenter og kvinner var omfattende, og 
tenåringsgraviditeter var et stort problem. 

MOREN KAN STUDERE
For familien til Shedrack ble vannet starten 
på en ny tilværelse. Moren, som tidligere 

var travelt opptatt med å hente vann, har 
nå blitt student. Shedrack kan leke og spille 
fotball i stedet for å løpe hjem for å hente 
vann. Han har tid til lekser og skolearbeid. 
– Jeg vet hva jeg vil bli når jeg blir stor. Jeg 
vil bli politi. De hjelper alle og gjør det trygt 
å bo her, sier han. 

Nå er det faren, som er lærer på ung-
domsskolen, som har ansvar for hjemmet 
og barna. Det er han som henter vann fra 
vannpumpa sammen med Shedrack. En 
tur på fem minutter. 126 000 mennesker 
har fått rent vann i Mbulu, og vannbårne 
sykdommer har gått kraftig ned. 
– Nå kan jeg bruke enda mere tid på 
dyrene våre, som kua vår, og jeg kan leke 
med småsøskene mine. Det liker jeg veldig 
godt, smiler Shedrack. n

Moren til Shedrack studerer, så alle må ta 
i et tak hjemme. En av de beste oppgavene 
er å passe på dyrene, synes niåringen.
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– Vannet kom fort og skremmende fra flere 
kanter. Vi ble redd for at vi skulle miste alt. 
Og det gjorde vi, sier Hohib Ali, en av totalt 
33 millioner mennesker som er rammet av 
flomkatstrofen i Pakistan. 

Det var kontinuerlig styrtregn i nær tre 
måneder, i et volum som var ti ganger 
større enn normalt og la store deler av det 
enorme landet under vann. Mer enn 1700 
mennesker mistet livet. Det samme gjorde 
1,2 millioner husdyr. Selv om vannet har 

trukket seg tilbake i flere områder, regner 
myndighetene med at 25 prosent av landet 
fortsatt står under vann. 7,9 millioner mil-
lioner mennesker er nå internt fordrevne 
etter at hundretusener av hjem ble slukt 
av vannmassene.

INGENTING IGJEN
– Nå står vi her uten hjemmet vårt, hus-
dyrene våre og inntekt, sier Hohib Ali fra 
landsbyen Jwario Lund.

Distriktet Dadu i Sindh-provinsen ble full-
stendig oversvømt, og i landsbyen til stor-
familien Ali sto vannet mer enn tre meter 

Kirkens Nødhjelp og våre partnere var blant de aller første 
ute med katastrofehjelp da rekordstore nedbørsmengder 
rammet store deler av Pakistan i sommer. Men behovene 
er enorme etter den verste flommen i landets historie.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs FOTO: Håvard Bjelland

Livreddende hjelp til Pakistan

Barn vil være barn og løper rundt i gjørme 
og restene som er igjen av landsbyen 
Jwario Lund i Sindh-provinsen.
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Øverst:
- Alt er borte. Nå prøver vi å finne igjen flest 
mulig mursteiner for å bygge opp husene våre. 
Men uten penger har vi ikke noe til sement og alt 
det andre som trengs, sier Hohib Ali. 

Nederst:
Tobarnsfaren Parkho (31) med sin 18 måneder 
gamle datter Gudi. I over tre måneder måtte 
de leve under åpen himmel og med svært lite 
mat og vann. Nå får de livsnødvendig hjelp fra 
Kirkens Nødhjelp.
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høyt på det verste. Igjen står kun sørgelige 
rester av det som før sommeren var en 
hektisk og høyst levende landsby. Blant 
ruinene vasser folk i dyp gjørme for å lete 
etter murstein. Håpet er å en dag kunne 
bygge husene sine opp igjen. Problemet 
er at de i utgangspunktet fattige bøndene 
i dag ikke har noe å leve av. Husdyrene er 
døde, og all dyrket mark er enten under 
vann eller ødelagt av vannmassene. 

VONDT AV BARNEBARNA
– Vi jobber alle med å plukke bomull. Men 
når det ikke er noe å høste, og de fleste 
dyrene våre er døde, så har vi ingenting å 
leve av. Alt er borte. Nå prøver vi å finne ig-
jen flest mulig mursteiner for å bygge opp 
husene våre. Men uten penger har vi ikke 
noe til sement og alt det andre som trengs. 
– Mest av alt har jeg vondt av barnebarna 
mine. Alt er bare gjørme og vann. De har 
ikke skole og har elendige omgivelser å 
leke i, sier Hohib Ali og strekker ut armene 
mot flere barn som barføtt løper rundt i 
den skitne og beksvarte gjørma. 

ENORME BEHOV
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Pakistan 
siden 1982, og sammen med våre lokale 
partnere Research and Development 
Foundation (RDF) og Civil Society Support 
Programme (CSSP) kunne vi denne gangen 

rykke ut med akutt hjelp i den helt innle-
dende fasen av flommen. Sammen har vi 
lokal forankring og lokalkunnskap som 
er uvurderlig i en naturkatastrofe der det 
gjelder å nå ut til de hardest rammede så 
raskt som mulig.

Først og fremst sikrer vi de flomrammede 
livsviktig rent vann og latriner, men også 
semipermanent tak over hodet, hygiene- 
artikler, tepper og myggnett. Helse og 
forebygging av sykdommer er nå helt sen-
tralt i vår hjelp til en befolkning der kolera, 
dengue, alvorlig diare og malaria truer 
spesielt de mest sårbare, som små barn, 
gamle og syke. 

HJERTESKJÆRENDE
– Folk har mistet alt, og det var hjerte- 
skjærende å høre alle historiene, sier gen-
eralsekretær Dagfinn Høybråten etter å ha 
besøkt flere av de hardest rammede om-
rådene. 

I desember besøkte han distriktene Sang-
har, Dadu og Mirpurkhas i Sindh-provin-
sen. Der fikk han se og oppleve de enorme 
ødeleggelsene og pratet med flere av flom- 
ofrene. I tillegg møtte han mange av Kirkens 
Nødhjelps medarbeidere og partnere og 
hadde også samtaler med myndighetene.
– De som er rammet hardest av denne kli-

marelaterte flommen, er de aller fattigste 
og marginaliserte. Behovet for hjelp er helt 
enormt, og vi og våre dyktige partnere job-
ber nå på spreng for å nå ut til flest mulig 
med livsnødvendig hjelp.

SKAL KLARE OSS – FOR BARNA
– Det regnet nesten uten stans i tre 
måneder. Til slutt vasset vi i vann og ble 
redde for at barna våre ville drukne. Det 
var helt fryktelig, og til slutt måtte vi bare 
flykte opp på en veiskulder som ligger 
høyere opp. Der bodde vi i tre måneder 
under åpen himmel og omtrent uten noen 
ting. I dag står bare restene av huset vårt 
igjen. Vi har ingenting igjen og ingenting å 
leve av, sier firebarnsfaren Dharmoon fra 
Badin-distriktet mens han klemmer hardt 
rundt sin tre år gamle sønn Nadesh.   
– Jeg ble skadet i foten da den verste flom-
men sto på. Med konstant vassing i høyt 
vann fikk jeg en alvorlig infeksjon, og jeg 
vet ikke om foten min noen gang blir bra 
igjen. Vi har vært og er så mye syke, alle 
sammen. Tyfus. Malaria og diare hele tid-
en – og verst går det ut over barna våre, 
sier han.
– Selv om vi har mistet alt vi eide, skal 
vi klare oss med litt hjelp fra Kirkens 
Nødhjelp, som vi setter enormt pris på.  
Uansett hvor vanskelig livet vårt er nå, 
skal vi klare oss – for barna våre. n

33 millioner mennesker ble berørt av den verste flommen i Pakistans 
historie. 1800 liv gikk tapt, og 10 millioner er hjemløse.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten var med på utdeling av det aller 
mest nødvendige til mennesker som mistet alt de eide i flommen.
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Kirkens Nødhjelp sørger for livsviktig 
rent vann i områder der sykdommer som 
kolera, malaria og denguefeber sprer seg 
og truer stadig flere av de flomrammede.
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Dyrker seg ut
av fattigdom
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– Grønt, frodig og fullt av grønnsaker. Ak-
kurat slik jeg vil at det skal være, smiler 
Baraka Lotumieki Mollel mens han van-
drer mellom tomatrankene i landsbyen 
Kasangezi i Tanzania, ikke langt fra Kigoma. 

Han har ansvar for å følge opp bønder i 
seks distrikter sammen med sju andre 
agronomer. Totalt er det 171 bønder i alle 
aldre. Vi er i et område hvor veldig mange 
mennesker lever for under ti kroner dagen. 
– Her dyrker de løk, bønner, agurk, afri-
kanske auberginer, gresskar, kål og kass-
ava, forklarer han og peker på de forskjel-
lige grønnsakene. 

BEKYMRET FOR FREMTIDEN
Baraka forteller at mange unge er bekym-
ret for fremtiden. Sult, fattigdom og kli-
makrisen rammer spesielt unge. Jenter 
blir giftet bort i stedet for å gå på skole, 
kjønnsbasert vold øker, og tenåringsgra-
viditeter er et stort problem. 
– Derfor er det ekstra viktig å gi unge men-
nesker et yrke og en opplæring, som gjør at 
de kan møte disse utfordringene. Jeg må 
si at det er ingenting som gjør meg så glad 
som å se unge få mestring og glede i åkeren. 

Som agronom kjører han rundt på mo-
torsykkelen sin og bistår bøndene med 
valg av frø, gjødsel, høsting og oppbevar-
ing av grønnsaker.
– Å dele kunnskap er så utrolig viktig for 
meg. Jeg er ung selv og ser hvor viktig det 
er å ha et levebrød når man også har alle 
forutsetninger mot seg, sier Baraka.

Bøndene som er med i prosjektet, har in-
vestert i et vanningssystem, slanger, gjød-
sel og frø. 
– Fattigdom øker når det er endringer i kli-
maet. Det er vanskelig å få noe til å vokse, 
og inntektene uteblir. Jeg møter mange 
unge som er bekymret for fremtiden, og 
det skjønner jeg godt. Hva skal man gjøre 
når regnet uteblir? Det gir jo store proble-

mer, understreker han. 

Han håper først og fremst at han kan være 
med på å gi håp og en tro på fremtiden.

ENKE PÅ BAR BAKKE 
En som har fått nytt pågangsmot et-
ter hjelp fra Baraka, er Fatuma Willison 
Tumbeza. Hun ble enke og sto igjen alene 
med fem barn og uten inntekt.
– Jeg klarte ikke å ta vare på barna mine, 
og vi hadde ikke penger til mat. Å være 
alene med ansvaret var utrolig vanskelig. 
Det er umulig å leve for under en dollar om 
dagen, slik vi gjorde, sier hun. 

Da hun fikk høre om prosjektet med 
mikroinvestering, så hun en mulighet til 
å komme ut av fattigdommen. Hun hadde 
jo et område hun kunne dyrke på, men det 
var vanskelig å få noe til å gro i tørkeper-
ioder og i perioder med mye regn. Begge 
deler gjorde det uforutsigbart og umulig å 
vite når de kunne høste grønnsaker. 
– Det var dager da vi ikke hadde mat i det 
hele tatt. Så da jeg fikk muligheten til å in-
vestere i vanningssystemet, tok jeg sjansen. 

Nå har hun åtte rader med grønnsaker og 
høster flere ganger i året. Hun dyrker for-
skjellige grønnsaker til forskjellige tider 
av året. 
– Tre ganger om dagen kan jeg sette mat 
på bordet, og jeg har sikret at vi har nok 
mat til enhver tid. Jeg kan kjøpe ting til hu-
set, og barna går på skolen. Nå har mot-
toet mitt blitt hakuna matata, ler hun. 

Nå går også 19 år gamle Tumaini og 21 år 
gamle Evelyne i morens fotspor – med god 
hjelp fra Baraka. 
– Jeg måtte jo få dem med også, og nå 
starter de opp med to rader med grønn-
saker hver, så de også kan tjene egne 
penger. Akkurat sånn det skal være, sier 
han med et stort smil. n

Hver eneste dag ser Baraka Lotumieki Mollel (24) hvordan 
klimakrisen påvirker bønder. Derfor bruker han all sin tid 
på å inspirere ungdommer til å tenke på matsikkerhet. 
TEKST: Anette Torjusen FOTO: Håvard Bjelland

Fatuma (til høyre) hadde 
ingenting å leve av etter 
at mannen hennes døde. 
Nå lever hun av å være 
bonde, og kan forsørge 
døtrene sine. Med god 
hjelp av agronom Baraka, 
har alle tre fått god inn-
føring i moderne jordbruk. 
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Løp i tre timer hver 
dag for å hente vann
Idet sola sto opp, hastet den lille jenta ut døra med vann-
kanna. Hver dag var en evig kamp mot klokka, der hun 
på tre timer måtte løpe til vanndammen og hjem igjen før 
hun begynte på skolen. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

– Jeg var alltid trøtt og sliten og hadde 
ikke overskudd til noe, minnes 15 år gamle  
Deodata Julius. 

Vi er i landsbyen Goje i Mbulu i Tanzania 
i barndomshjemmet til Deodata, hvor hun 
har vokst opp sammen med sine foreldre 
og søsken. Fra hagen har de en fantastisk 
utsikt utover den vakre Riftdalen, som går 
gjennom en rekke afrikanske land. Huset 
er omgitt av både mais og solsikker – 
planter som tåler tørke godt. For her har 
klimaendringene festet en stram klo rundt 
landsbyen. Lange tørkeperioder har skapt 
store problemer for alle som bor her.

– Alt her har handlet om å hente vann. Jeg 
gikk for å hente vann hver morgen klokka 
fem og brukte tre timer. Da jeg kom hjem, 
løp jeg til skolen for ikke å komme for sent. 
Etter skolen løp jeg hjem for å gå i tre nye 
timer. Først klokken halv åtte på kvelden 
kunne jeg sette meg ned å gjøre lekser, 
forteller hun. 

Spesielt gruet hun seg til å hente vann om 
ettermiddagen, for ofte var hun så utmat-
tet at hun ikke rakk hjem før det var mørkt.

– Jeg syntes det var ekstra skummelt å gå 
i mørket, minnes hun.  

TOMME PULTER
– Hit, hit, hit, roper Deodata og tar imot 
ballen som kommer susende over skole-
gården. Det er friminutt og nettball som er 
dagens aktivitet.

– Jeg elsker alt som har med sport å gjøre. 
Det er så fint å bruke kroppen. Nettball, 
fotball, løping og å hoppe tau er det mor-
somste jeg vet, smiler hun.

I skolegården til ungdomsskolen i Gidhim i 
Goje er det liv og røre. Latter, skravling og 
aktivitet høres på mils avstand. Slik var det 
ikke for få år siden. Da var både pultene og 
skolegården tom. Mangel på vann gjorde 
at mange måtte prioritere vann fremfor 
utdanning. En av dem var Deodata. 

Ofte var det å hente vann det viktigste hun 
gjorde. Skolen kom i andre rekke. Lekser 
måtte vike for oppvask, tøyvask og barne-
pass – helt til landsbyen fikk en brønn. Da 
endret livet seg for de tre tusen innbyggerne 
i landsbyen. Ikke minst for 15-åringen. Etter 
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flere år med dårlig skolegang ble det gjort 
noen viktige grep i familien hennes.
– Foreldrene mine bestemte at jeg skulle 
få satse alt på skolen, så nå går jeg rett 
hjem og gjør lekser. Jeg trenger ikke 
lenger hente vann eller hjelpe til like mye 
hjemme. Nå skal jeg få en utdanning. 

STOR FORSKJELL MED BRØNN
Det viste seg fort å være en bra investering, 
for er det noe hun virkelig mestrer, så er 
det skolen. Favorittfagene er fysikk, kjemi 
og biologi. Og de fagene kommer godt med 
når 15-åringen skal følge drømmen. 
– Jeg vil bli lege, slik at jeg kan redde men-
nesker og hjelpe dem. 

Rektor ved skolen, Martini A. Masawe, sier 
at han ser stor forskjell på livet før og etter 
at de fikk brønn i landsbyen.
– Vi opplevde mange tomme pulter, spe-
sielt var det jentene som uteble. Nå er alle 
elevene tilbake, rundt 400 i tallet, så det er 
en gledelig utvikling. Nå kan også skolen 
nyte godt av vann i umiddelbar nærhet. I 
løpet av et kvarter har vi nok vann til alle.  

Ikke bare har de nok rent vann å drikke, 
men det er også rent vann til matlaging, 
slik at elevene kan få et varmt måltid hver 
eneste dag. 
– Livet her har virkelig endret seg, avslut-
ter han. n
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Synet som møtte Nizar Seleman Utanga i Kirkens Nød-
hjelp for sju år siden, ga lite grunn til håp, men siden den 
gang har hun vært med på å endre 126 000 liv i Mbulu i 
Tanzania. Det hele begynte med en brønn. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Akkurat nå står verden i mange kris-
er. Krigen i Ukraina har rammet sårbare 
land hardt. Korn, gass og matolje har blitt 
mangelvare. Klimaendringene gjør at flere 
steder nærmest er ubeboelige. Flom, 
tørke, kriser og krig gjør at Kirkens Nød-
hjelps arbeid er viktigere enn noen gang. 
Pengene som samles inn i Fasteaksjonen i 
år, går til hele Kirkens Nødhjelps arbeid og 
gjør at vi kan handle raskt i krig og kriser. 
Vi vet at det nytter å hjelpe. Bli med til  
Mbulu i Tanzania.

TØRKE OG VANNMANGEL
– La meg løfte sammen med deg, så du 
ikke mister bøtta, sier Nizar Seleman 
Utanga, programarbeider i Kirkens Nød-
hjelp, og hjelper en ung gutt med å helle 
vann over i en dunk.

Vi er i den spektakulære Riftdalen. Der 
ligger Mbulu omkranset av fjell, solsikker 
og endeløse maisåkre. Så vakkert, men 
samtidig så røft og brutalt for de som bor 
her. I en årrekke har de kjempet mot tørke 
og vannmangel. Innbyggerne i landsbyen 
Goje måtte gå mellom fem og seks tim-
er hver dag for å hente vann. Nizar har 
besøkt landsbyen jevnt og trutt de siste 
årene gjennom jobben sin. 
– Sist jeg var her, var det høy arbeidsle-
dighet, stor fortvilelse blant bøndene og 
tomme skolebenker, og mange var syke. 
Ingen hadde et sosialt liv. Det var det ikke 
tid og rom for, sier hun. 
Verken mennesker eller dyr hadde vann.  
– De som bor her, gikk i fem–seks timer for 
å hente vann. Så langt var det til nærmeste 

kilde. Og det vannet de fant, var langt fra 
trygt, understreker hun.

– JEG ER SÅ STOLT
I 2014 samlet det norske folk inn 250 
millioner kroner til rent vann gjennom 
TV-aksjonen, noe som ga vann til 1,7 mil-
lioner mennesker. En av landsbyene som 
har fått brønn, er nettopp Goje. I Mbulu, 
hvor vi er nå, har 126 000 mennesker fått 
tilgang til rent vann. Kirkens Nødhjelp har 
både boret etter vann og reparert brønner. 
Den dypeste brønnen er på 135 meter.

En fersk undersøkelse som er gjort i Mb-
ulu og Haydom, viser en nedgang fra 89 
prosent til 35 prosent på sykdommer re-
latert til skittent vann.
– Jeg er så stolt, så stolt over å få være 
med på å endre så mange liv. Det er en 
helt annen atmosfære her nå. Folk er lyk-
kelige, har jobb, skolene er fulle av elever, 
livskvaliteten har endret seg, og bøndene 
kan igjen dyrke grønnsaker, sier Nizar.

Rundt vannpumpa i Goje er det full aktiv-
itet. Skolen til Deodata er her for å hente 
vann. Selv slipper hun å gå i timevis og kan 
konsentrere seg om å bli lege. 

Nizar er spesielt glad for at barn og unge 
endelig kan få tid til å være nettopp unge. 
– Livene deres var så travle før. Nå får de 
vokse opp og ha normale liv. Det fortjener 
de. Jeg ser så mange smil. De kan leke, 
gå på skolen og holde seg friske. Jeg blir 
så imponert over denne endringen, smil-
er hun.  n

Nizars eventyrlige vannreise
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Verdens Beste Nyheter produserer ny-
heter om positive fremskritt i møte med 
verdens utfordringer. Jo flere som vet 
hvilke fremskritt og løsninger verden byr 
på, jo flere kan bidra til at de blir satt ut i 
livet. Jo flere som kjenner til bærekrafts-
målene, jo flere kan være med på å sørge 
for at våre politiske ledere leverer re-
sultater. Verdens Beste Nyheter tror at 
nyansert kunnskap skaper håp – og at håp 
skaper motivasjon for handling.

Kampanjen fokuserer på potensial og løs-
ninger, men belyser også utfordringer. 
Verdens Beste Nyheter fremmer konstruk-
tiv journalistikk og ønsker på den måten 
bidra til å opplyse Norges befolkning om 
de positive endringene som finner sted i 
verden, som ellers ikke når overskriftene. 
I tillegg til å skrive og dele artikler om in-
ternasjonal utvikling og fremgang står 
Verdens Beste Nyheter bak en rekke ar-
rangementer. En dag i året arrangeres det 

en stor landsdekkende utdeling, hvor flere 
hundre frivillige deler ut et fysisk eksem-
plar av Verdens Beste Nyheter. Verdens 
Beste Nyheter jobber også for å spre in-
formasjon om FNs bærekraftsmål. 

Verdens Beste Nyheter er en samar-
beidskampanje mellom Changemaker og 
Press – Redd Barna Ungdom. Change-
maker er Kirkens Nødhjelps ungdomsor-
ganisasjon og har medlemmer mellom 
13 og 30 år fra hele Norge. Changemaker 
mener at urettferdighet er et problem som 
er skapt av mennesker, og at det er men-
nesker som kan løse det. Organisasjonen 
jobber både kreativt og politisk for å fjerne 
årsakene til urettferdighet og fattigdom i 
verden gjennom kampanjer, aktiviteter og 
møter med politikere. Ved å sette søkelys 
på problemene, finne løsninger og påvirke 
politikere ønsker Changemaker å skape en 
mer rettferdig verden. n

Verdens Beste Nyheter har som formål å gi Norges be-
folkning en aktuell og nyansert forståelse av verden og 
gjøre FNs bærekraftsmål kjent for hele landets befolkning.
TEKST: My-Anine Wilhelmsen  FOTO: Changemaker

Verdens Beste Nyheter bekjemper
apati og handlingslammelse 
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Botswana bekjemper 
hivsmitten fra mor til barn 

I Botswana har det siden 2010 blitt av-
verget 1,7 millioner nye hivinfeksjoner 
hos barn. 

TEKST: Isabella Canto Nielsen/Verdens Bedste Nyheder
FOTO: WHO/Letso Leipego

På to tiår har et nasjonalt helseprogram i 
Botswana med relativt få midler forebyg-
get hivsmitte fra mor til barn. Før gjaldt 
dette 40 prosent av hivsmittede gravide, 
men i dag er andelen under én prosent. 

I 2013 ble Botswana et av de første landene 
i verden til å implementere «Option B+», 
en livslang behandling for alle gravide og 
ammende kvinner som lever med hiv. Be-
handlingen begynner fra diagnosen stilles 
– og det har funket. 

– Dette er en stor prestasjon for et land 
som har en av de mest alvorlige hivepide-
miene i verden. Botswana viser at en aids-
fri generasjon er mulig, sier dr. Matshidiso 
Moeti, som er Verdens helseorganisasjons 
regionale direktør for Afrika, i en presse-
melding. 

Slutt på olje og gass i 
Canadas største delstat 

Omtrent 32 000 kvadratkilometer med 
olje- og gassfelter skal stenges i en av 
verdens største provinser. 

TEKST: Magd Said Hawran/Verdens Bedste Nyheder
GRAFIKK: Lauge Eilsøe-Madsen

I løpet av de neste to årene skal alle boringer 
stanses i Canadas største provins, Quebec. 
Det er dermed første gang i verdenshisto-
rien at en region av den størrelsen forbyr 
leting etter olje og gass. 

Den historiske beslutningen kommer etter 
stort press fra naturvernorganisasjon-
er og aktivister, som i en årrekke gjen-
nom kampanjer og demonstrasjoner har 
forsøkt å presse politikerne til å ta klima-
vennlige tak. 

– Quebec sender et sterkt signal til rest-
en av verden om å følge etter. Vi vet hva 
vi skal gjøre for å minske CO2-utslippene, 
så selv om det er økonomiske konsekven-
ser på kort sikt, er det flere fordeler og 
muligheter på lang sikt, understreker Caro- 
line Brouillette, National Policy Manager i 
Climate Action Network Canada. 

Nå har tre av fire voksne 
på jorda en bankkonto 

De fleste har en mobiltelefon og gjennom 
den nå også en bank. Det har stor betyd-
ning for de fattigste menneskene i verden. 

TEKST: Sara Bang/Verdens Bedste Nyheder
GRAFIKK: Lauge Eilsøe-Madsen

En bankkonto betyr at man kan oppbevare 
inntektene sine trygt og forvalte pengene 
sine sikkert. Når man kan dokumentere 
inntekter, blir det lettere å få lån hvis man 
for eksempel skal kjøpe et hjem eller starte 
en bedrift. Det gjør det også lettere for reg-
jeringer å overføre penger til befolkningen, 
enten det er lønn eller nødhjelp. 

En ny analyse fra Verdensbanken viser 
at 4,5 av verdens 6 milliarder mennesker 
over 15 år nå har en bankkonto. Det er en 
økning på 50 prosent de siste ti årene. I 
utviklingslandene har antall voksne med 
tilgang til en bankkonto steget med 71 
prosent i samme periode.
– Mest av alt handler det om selvsten-
dighet: at mennesker som før var uteluk-
ket fra banksystemer,  nå har muligheten 
til å skape en bedre fremtid for seg selv, 
sier Jens Glasø, som er grunnleggeren av 
det norske firmaet Spenn. Spenn er et digi- 
talt banksystem til mobilen, med mange 
kunder i utviklingsland.
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Rent håp
i ruinene 
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Midt i de utbombede områdene i utkanten av Damaskus 
i Syria har 800 elever omsider fått rent vann og splitter 
nye toaletter på skolen sin. – Det kan være lett å tenke at 
dette bare handler om doer og rennende vann, men det 
har betydd enormt mye for både elever og lærere, sier 
rektor Sama.
TEKST: Arne Grieg Riisnæs  FOTO: Håvard Bjelland

Det tidligere så fruktbare jordbruksom-
rådet utenfor hovedstaden Damaskus ble 
gjennom fem lange år åstedet for de hard-
este kampene i den syriske borgerkrigen. 
Tusener av mennesker ble drept, og skoler 
og sykehus ble bombet og lagt i grus.

I dag, fire år etter at krigshandlingene i 
området opphørte, ser det fortsatt ut som 
en slagmark. Men selv om knapt en bygn-
ing er gjenreist eller skikkelig rehabilitert, 
vender den tidligere befolkningen så smått 
tilbake. Primært fordi alle er lutfattige og 
ikke har noe annet sted å bo. Utfordringen 
er at de har svært lite annet enn sine, ofte 
sterkt ødelagte, hjem å komme tilbake til. 
Folk mangler strøm, vann, skoler, helsetil-
bud – de mangler det aller meste.

– BARE LEIT FØR
Midt blant ruinene står en barneskole for 
800 elever mellom 7 og 12 år. Bygningen 
fikk store skader som ble reparert, og de 
første elevene kunne starte opp igjen inn 
for snart fire år siden. Nesten like lenge 
har barna måttet gjøre fra seg i ruinene 
omkring skolen.

Kirkens Nødhjelp og vår lokale partner 
så det akutte problemet med mangelen 
på hygiene for elevene, og for bare noen 
måneder siden sto splitter nye og lekre 
toaletter og håndvasker klare. I tillegg kan 
de fylle drikkeflaskene sine med rent og 
trygt vann så ofte de vil.

– Det kan være lett å tenke at dette bare 
handler om toaletter og rennende vann, 
men det har betydd enormt mye for både 
elever og lærere. Før var det veldig van-

skelig. Mange holdt seg gjennom en hel 
skoledag, og mange fikk mageknip og 
vondt. De kunne heller ikke vaske seg 
ordentlig, foreldrene klaget, og det hele 
var bare leit, sier Eman, som tidligere var 
lærer, men som de siste to årene har vært 
rektor ved skolen.

KONSENTRASJON OG TRIVSEL
– Med innlagt vann og flotte toaletter mer-
ket vi straks en bedring, elevene ble pig-
gere og gladere. Like viktig er det at de ble 
mer konsentrerte og roligere. Alle har det 
mye bedre på skolen vår nå, sier Eman og 
smiler til en gjeng med blide jenter fra 1. 
klasse som kommer løpende for å vaske 
hendene sine.

– Det var ikke noe gøy før. Jeg måtte gå bak 
skolen, og det var ekkelt, og jeg kunne ikke 
vaske meg. Jeg er veldig glad for at vi fikk 
doer og vasker av dere, sier Masa (7) mens 
hun vasker seg etter alle kunstens regler.

I likhet med de aller fleste klassevennene 
sine har hun ikke drikkevann hjemme. Tid-
ligere måtte de ta med seg dyrt kjøpevann 
til skolen.
– Nå kan jeg fylle flasken min så ofte jeg 
vil, det er bra det!

– Dette er barn av krigen. Mange av dem 
har opplevd grusomheter ingen burde opp- 
leve, og fortsatt lever de aller fleste av 
dem og deres familier under svært van-
skelige forhold uten verken strøm eller 
vann og toaletter hjemme. Da er jeg veldig 
glad for at de har skikkelige forhold her 
på skolen. Her skal de lære og bli Syrias 
framtid, avslutter rektor Eman. n
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– Hva tenker dere om at mange får proble-
mer med å føde etter kjønnslemlestelse? 
spør Salimata Sawadogo og ser på jentene 
som sitter i ring rundt henne.

Temaet i dag er fødsel, og én etter én rekker 
de opp hånda for å si akkurat hva de mener.

TO MILLIONER PÅ FLUKT
Vi er i en landsby som heter Kelebo uten-
for Siby i Burkina Faso. Her driver Kirkens 
Nødhjelp et kvinnesenter som skal fore-
bygge kjønnsbasert vold. 

Hver uke er Salimata her og har samtale-
grupper for unge jenter. Hun lærer dem 
om rettigheter, men hjelper dem også 
med å sette ord på ting som det ofte ikke 
snakkes om. 

Mensen er for eksempel tabu, og mange 
jenter er verken på skolen eller ute av hu-

set når de har mensen. 
– Kjønnslemlestelse, som vi snakker om 
i dag, kan gi vanskelige fødsler, forteller 
hun og legger til at det er viktig å ha åpen-
het rundt vanskelige temaer. Kjønnslem-
lestelse er ikke tillatt i landet, men tradis-
jonelt gjennomføres det allikevel. 

På senteret har Kirkens Nødhjelp ulike 
diskusjonsgrupper, både for kvinner og 
jenter. Vi har psykososial oppfølging og 
aktiviteter som skal være inkluderende.

Akkurat her vi er nå, er det mange ut-
fordringer. Først og fremst har mange 
flyktet hit fra angrep på grensen mot Mali. 
Kamper mellom islamistene og regjerin-
gen i det afrikanske landet har vart i flere 
år. Tusenvis er drept, og rundt to millioner 
er drevet på flukt som følge av uroen i lan-
det siden 2015.

– VIL ELSKE HVEM JEG VIL
Området er preget av vold og overgrep, 
mange tenåringsgraviditeter og barne- 
ekteskap. Samtidig søker mennesker på 
flukt dekning i kommuner som allerede 
har store utfordringer. Kvinnesenteret 
skal også skape gode relasjoner mellom 
flyktninger og vertskommunen. 
– Vårt mål er å gi jentene selvtillit, lære 
seg å takle utfordringer i livet og hjelpe 
hverandre med å løse problemer. 

– For meg er det viktig at jeg får elske 
hvem jeg vil, bryter en av jentene ut, mens 
en annen fort legger til:
– Jeg har lært at foreldrene mine ikke skal 
bestemme hvem jeg skal gifte meg med. 
– Og jeg vil ikke gifte meg med mannen 
foreldrene mine velger. Jeg vil velge selv, 
sier en av de andre jentene. 

I landsbyen giftes jenter bort fra de er 
14 år, og de fleste jentene på 19 år er for 
lengst giftet bort. 

Diskusjonsgruppene har økt bevisstheten 
hos de unge jentene. I tillegg til å løfte ulik 
problematikk har de det også veldig sosialt. 
– Vi lager mat sammen og lærer oss å 
være sammen, selv om vi har ulik bak-
grunn. Det gjør meg utrolig stolt, sier 14 år 
gamle Awa Ganou. n

Mensen, prevensjon og pubertet er ikke så enkelt å 
snakke om i et land som Burkina Faso, men det bryr dis-
se jentene seg lite om. Her går praten høylytt om temaer 
som ofte ties i hjel. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Snakker åpent om alt som er tabu

Salimata Sawadogo leder 
samtalegrupper med unge 
jenter ved et kvinnesenteret 
vi driver i Burkina Faso. 
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Awa Ganou er 14 år, og elsker å sminke seg. 
Hun setter også stor pris på å være med i 
samtalegruppene vi arrangerer.
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Flere land i Afrika innfører fiskeforbud på grunn av kli-
maendringer og overfiske. Besa S. Georgina sto plutselig 
uten inntekt samtidig som hun hadde blitt alvorlig kvestet 
i en sykkelulykke.  
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

– Plutselig hadde vi ikke inntekt fra 1. de-
sember til 1. mars. Det var helt krise for 
oss som familie, sier 50 år gamle Besa S. 
Georgina. 

Hun bor i Musaba i Samfya i Zambia, som 
er omringet av innsjøer. Familien har levd 
av fiske i flere generasjoner. Da det ble inn-
ført fiskeforbud, sto familien på bar bakke. 

Det skjedde samtidig som Besa ble utsatt 
for en stygg ulykke, der hun måtte ampu-
tere det ene benet.  
– Jeg ble påkjørt da jeg var ute og syklet 
for et par år siden, og nå må jeg bruke 
krykker og rullestol, forklarer hun.

SKAMFULL OG FATTIG
Fra å ha en fast inntekt hadde de nå ingenting. 
– Det å være fattig gjorde meg både skam-
full og flau. Det var så tungt at vi ikke leng-
er hadde penger til å forsørge barna og 
oss selv. Vi var alltid sultne og hadde ikke 
penger til mat, sier hun videre. 

Men Besa er ikke en som gir seg så lett. 
Hun har alltid vært vant til å ta i et tak, og 
fiskeyrket krevde både utholdenhet og 
styrke. Det skulle hun få bruk for nå. 

– Mannen min og jeg bestemte oss tidlig 
for at vi måtte finne en vei ut av fattigdom-
men. Slik som vi hadde det, kunne vi ikke 
ha det. Selv om alt så mørkt ut, ville vi ikke 
være fattige. Det var vi helt bestemte på. 

Så da de fikk høre om Kirkens Nødhjelps 
mikroinvestering, ble de veldig interessert. 
– Dette ble vi nysgjerrige på, så vi meldte 
oss på et kurs og søkte om å få være 
med i prosjektet. Vi ville lære hvordan 
vi kunne investere i jordbruk slik at vi 
kunne få en inntekt. 

Besa sier hun var veldig spent på om hun 
fikk lov til å være med i prosjektet som 
sterkt handikapet. 
– Heldigvis fikk jeg lov til å være med. Jeg 
ble så glad og takknemlig for at Kirkens 
Nødhjelp ville satse på meg. Det betydde 
mye for meg, men det betyr også veldig mye 
for andre som har lignende utfordringer. 

Etter opplæring og innføring i jordbruk 
investerte de i tretten vanningssystem-
er som skal sikre jevn tilgang til vann i 
tørkeperioder. I tillegg har de nå tilgang 
til veiledning fra en agronom, gjødsel og 
gode kvalitetsfrø. 

Mistet benet og levebrødet 
– nå er hun sjefsbonde 
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– Vi hadde så stor tro på dette at vi satset 
alt vi eide, og la alle pengene våre i dette.

– INGENTING ER UMULIG
Fra september 2021 og til i dag har livene 
deres forandret seg fullstendig, forteller 
Besa. 
– Vi tjener nå tre ganger så mye på jord-
bruk som vi gjorde som fiskere. Alt vi ikke 
trenger selv, selger vi på markedet. Og er 
vi sultne, går vi bare ut i åkeren. Barna 
våre er også tilbake på skolen. 

Nå har Besa blitt sjefsbonde, og bønder 
fra hele distriktet kommer til henne for å 
lære. Det er ikke bare grønnsaker hun er 
ekspert på. Hun har også lært opp alle 
damene i landsbyen i å sy, slik at de fikk en 
ekstra inntekt under pandemien. Da solgte 
de egensydde munnbind. Nå lager de klær. 
– Ingenting har stoppet meg. Jeg vil være 
et godt forbilde for barna mine. Uansett 
hva slags motstand man møter i livet, må 
man gi jernet og ikke la seg stoppe. 

Takket være krykker og sterke armer tar 
hun seg nå rundt i åkeren på knærne, 
henter vann ved hjelp av en rullestol og 

frakter vann på en spesialtilpasset tralle. 
– Jeg håper andre lar seg inspirere av 
meg. Ingenting er umulig, smiler hun. 

FRA SKEPSIS TIL NYSGJERRIGHET
Hebron Mwale er prosjektkoordinator for 
mikroinvesteringen i Samfya og vår part-
ner gjennom Adra. Han kan ikke få fullrost 
Besa for innsatsen hennes. 

Han forteller at det var vanskelige tider for 
mange fiskere, og det var utfordrende å 
snu tankesettet deres fra fiske til jordbruk. 
– Det var mye skepsis i begynnelsen, sam-
tidig som mange var fortvilte over ikke 
lenger ha en inntekt. Derfor har vi job-
bet hardt for å omskolere fiskere til å bli 
bønder, forklarer han. 

I løpet av fem år, fra 2019 til 2024, er målet 
å nå ut til 6000 bønder og totalt 35 000 men-
nesker. Hver bonde investerer rundt hundre 
kroner for et vanningssystem. Så langt har 
1342 bønder blitt med i prosjektet. 
– Vi ser at flere og flere vil være med takket 
være bønder som Besa. Det er et viktig til-
tak for å bekjempe fattigdom, sier han. n
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Verdens lengste innsjø er 
ikke lenger et eldorado for 
fiskere. Nå drar flere av 
dem ut i dagevis uten å få 
napp. Vi fikk være med på 
fiske for å se og høre om 
hvordan klimakrisen og 
Ukraina-krigen rammer.
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

– Her vi kjører båt nå, lekte jeg da jeg var 
liten. Det er helt forferdelig å tenke på, sier 
Sumbanya Majaliwa (32) mens han styrer 
båten med en åre idet vinden prøver å få 
han ut av kurs. 

Han lever av fiske i Tanganyikasjøen og har 
vokst opp med fiske rett utenfor døren. In-
genting er slik det var før. Der bestemo-
rens hage lå, er det bare vann. Palmene 
som sto på gressplenen, står nå med vann 
til midt på stammen. 
– Bare fra jeg var liten, har vannet steget 
100 meter. Store områder er nå under vann. 
Hvis du ser det bygget langt der ute, så er 
det den gamle fergekaia, sier han og peker.  

MISTER LIVET I UVÆR
Bak oss har vi Ujiji, den lille landsbyen som 
er best kjent som stedet der Stanley fant 
David Livingstone i en liten hytte. Der hyt-
ta hans sto, er det også vann. Mangotreet 
utenfor er også tatt av vannmassene. 
– Vi er fortvilet over situasjonen. Vannet 
har steget, det er mer vind, og det er større 
bølger. Bare i min levetid har ting endret 
seg mye, sier han. 

Fiskere rammes hardt av klimakrisen: 
Nesten ikke fisk igjen
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Fiskere rammes hardt av klimakrisen: 
Nesten ikke fisk igjen

Da Sumbanya Majaliwa  vokste opp, 
lekte han i bestemorens hage, som nå er 
dekket av vann. Akkurat her han ror, var 
det frukthage da han var liten. 
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I dag skal vi få være med han ut på verdens 
lengste innsjø, som ligger i Tanzania, og 
stekker seg til Burundi, Kongo og Zambia. 
Her har folk levd av fiske i generasjoner, 
men nå er den ikke lenger full av fisk.  
– Det har vært mye overfiske her, mye nett 
og i tillegg store utfordringer med klima- 
endringer. Alle de tingene har gjort det 
vanskelig å leve av fiske, forklarer han. 

I det vi forlater Ujiji, merker vi vindkastene 
godt. Det kan blåse i dagevis. Noen ganger 
så mye at fiskerne ikke tør å dra ut. På veien 
ut passerer vi moskeen, som står under 
vann, alle trærne som før var plantet godt 
på jorda, og rester av gammel bebyggelse. 
– Tenk at dette her var bestemors frukt-
hage. Her hadde vi det gøy, sier han mens 
han ror. 

Han forteller at det kan gå flere dager 
uten at de kommer hjem med en eneste 
fisk. I dag ble også en slik dag. Til tross for 
iherdig fiske er det ikke fangst.
– Vi drar ut i flere timer og noen ganger 
i flere dager, men sjøen er ikke lenger en 
trygg arbeidsplass. Flere har også mistet 
livet i de sterke vindene, sier han. 

UKRAINA-KRIGEN RAMMER
En annen som også har tatt turen ut i vin-
den, er Rajabu Halfani (62). Da han skal vise 
oss fangsten, holder han opp to småfisk. 
– Det er ikke fisk om dagen, og jeg har 

elleve barn som jeg skal mette. Det er en 
fortvilet situasjon, sier han. 

Han forteller at også han merker kli-
makrisen på kroppen. 
– Det er mye mer vind enn det var før, og 
det kommer kastet på oss selv på en stille 
dag. Det er mye vanskeligere å forutse og 
lese været slik vi fiskere er vant til. 

I «bakgården» til kjente turistattraksjon-
er som Kilimanjaro, safari og Zanzibar er 
befolkningen i Tanzania hardt rammet av 
Ukraina-krigen. Korn er mangelvare, ben-
sinprisene er skyhøye, og matolje er også 
vanskelig å få tak i. 

Berte Marie Ulveseter er Kirkens Nød-
hjelps landdirektør i Tanzania. Hun sier at 
Ukraina-krigen preger landet. 
– Vi merker utfordringene av krigen. Mat-
prisene har gått kraftig opp, og prisen på 
gass og olje er høye. Dette er jo et land 
som allerede har store utfordringer knyt-
tet til sult, fattigdom, tørke og flom. 

Tanzania har også store etterdønninger 
etter pandemien. 
– Økonomien i landet er påvirket av år med 
pandemi, og folk er bekymret. De har min-
dre å rutte med, og mange går jo nå med 
en frykt for at dette skal bli enda verre, 
sier hun. n

Selv om han har vært hele 
dagen på sjøen, kommer 
Rajabu Halfani kun tilbake 
med småfisk. Det er langt 
fra nok til å mette de 
elleve barna han har.
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For å få slutt på vold, krig 
og konflikt i områdene 
rundt Malakal satses det 
stort på unge fredsambas-
sadører. Håpet er at unge 
skal bane vei for vennskap 
og fred i konfliktområder. 
TEKST: Anette Torjusen  FOTO: Håvard Bjelland

Så langt øyet kan se, er det bare ødelagte 
hus, rustne stoler og bord og store sletter. 
Det er lite som vitner om at Malakal var en 
vital og stor by i Sør-Sudan. Nå er det bare 
rester igjen. Fortsatt herjer konflikter 
rundt området ved Nilen, og det kommer 
stadig meldinger om kamper mellom ulike 
grupperinger. Freden er så skjør. En kirke 
må voktes, så ikke de få stolene som står 
der, blir stjålet. Det er lovløse tilstander. 
– Se på det vakre landet mitt. Hvorfor 
skulle ikke vi få fred? Hvorfor skal ikke 
vi klare det? Vi har verdens fineste land, 
men vi kan ikke fortsette å krige, sier 19 år 
gamle Tarateel Aiteyb.

– UNGE MÅ TA ANSVAR FOR FRED
Midt i konflikt og angrep spirer det et håp. 
Blant de unge. En av dem er Tarateel. Hun 
er med i en ungdomsgruppe som skal få 
ungdommer til å skape fred. I gruppa er 
det unge fra ulike etniske grupper som har 
vært i konflikt i mange år.
– Vi er generasjonen som skal fikse dette. 
Vi er de unge, det vi som nå må ta ansvar 
for fred. Hvis vi står sammen, så kan vi få 
det til. Vi må legge alt som er gjort mot 
oss, bak oss. Vi må stå sammen mot krig. 
Vi må skape fred, sier hun. 

Under et tre ved Nilen sitter ungdommer 
fra ulike landsbyer og ulike etniske grup-

Møter fienden ansikt til ansikt

Tarateel Aiteyb er bare 19 år, men har store 
drømmer for landet sitt. Her sitter hun 
sammen med Samel Kur (til høyre) og Dieu 
Makuach (til venstre).
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peringer. Forfedrene deres har slaktet 
hverandre, hatet og vært voldelige mot 
hverandre. Det har vært angrep og blod-
bad. Nå har ungdommene fått nok. De 
vil vokse opp i et land med fred. Kirkens 
Nødhjelp arrangerer fredsmøtene blant 
ungdommer, hvor de skal delta i samtaler 
flere ganger i året.

Tarateel forteller at hun først var skep-
tisk da hun møtte ungdommer fra nabo- 
landsbyene. Historien og alvoret i det 
som har skjedd, satt fortsatt i kroppen, 
forklarer hun. 
– Vi var jo splittet da vi først kom hit, men 
nå synes jeg det er helt fantastisk. Det å 
møte andre ungdommer som føler som 
meg, og som ønsker fred like mye, det be-
tyr alt. Vi er så takknemlige for at vi ble 

samlet slik på denne måten. 

Hun forteller at de snakker om fortiden, 
fremtiden og hvordan de kan løse dagens 
problemer.
– Vi ønsker det samme. Vi ønsker fred. Det 
er en utrolig god start på en relasjon. Nå 
har jeg fått venner fra steder som var helt 
utenkelig. Vi er brobyggere og drar tilbake til 
landsbyene våre og forteller om fred og vik-
tigheten av fred. Våre stemmer blir hørt nå, 
takket være dette fredsarbeidet, sier hun. 

Selv skal hun studere medisin, men ser 
for seg at hun på sikt skal bli politiker. Hun 
ønsker nemlig å gjøre noe med korrupsjon 
og lønninger. Hun vil være med å bygge 
nasjonen. 
– Det er ikke vanskelig å endre oss, vi må 

bare ønske det. Alle sammen. Vi må ville det 
samme. Vi må dele den samme drømmen. 

MÅ BYGGE TILLIT
I ringen under treet går diskusjonene høy-
lytt. Det kommer mange forslag til hvordan 
man kan jobbe for fred. 

Samel Kur forslår at man kan bygge felles 
bibliotek, forene unge gjennom ekteskap 
fra ulike etniske grupper, ha felles trening, 
ungdomsklubber og festkvelder. 
– Vi må komme sammen, dele ideer og 
lederskap. Vi må lære de voksne å lytte til 
hverandre og sammen bygge tillit. Tilliten 
er ikke der nå, men den kan vi bygge, sier 
han fast bestemt. n

Krigen er aldri langt unna i Malakal. 
Foran ungdommene som har 
fredssamtaler ligger det rester av 
automatgeværet kalasjnikov.
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Alt av verdi blir plyndret i Malakal i 
Sør-Sudan. Derfor er det innleid vakter 
for å vokte kirken. Tak og stoler har blitt 
stjålet flere ganger, så noen må passe 
på hele døgnet. 
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Prosjektet er en del av kampen mot mil-
jøforurensning gjennom at tennbriket-
ter produseres av slam og avføring, og 
dermed erstatter vedfyring. Målet til pi-
loten er å skape verdi av det som i utgangs- 
punktet er avfall, sikre trygg håndtering 
av slam fra latriner, redusere avskoging, 
forhindre at jenter og kvinner blir utsatt 
for risiko når de henter ved, og skape gro-
bunn for inntekter til mennesker som lever 
i fattigdom.
– Når latrinene skal tømmes og graves 
ned, kan det skape utfordringer for drik-
kevannet. Vi ville tenke innovativt og finne 
måter å bruke avføringen på. Vi fant ut at 
vi kunne lage brensel av avføringen, sier 
seksjonsleder for Vest-Afrika, Marianne 
Opheim Sampo i Kirkens Nødhjelp.

Nigeria er det mest folkerike landet i Af-
rika med den største økonomien og det 
største demokratiet. Til tross for dette har 
myndighetene økende utfordringer med 
å håndtere etniske og religiøse konflikter. 
Det nordøstlige Nigeria er spesielt utsatt 
for angrep fra jihadistgrupper, og dette har 
resultert i at tusener av nigerianere har 
mistet livet i dette området de siste årene.
Kirkens Nødhjelp har som mål å redde liv, 
begrense lidelse og beskytte verdigheten 
til befolkningen som er berørt av konflik-
tene. Vårt arbeid i Nigeria fokuserer på tre 
temaer: kjønnsbasert vold, vann, sanitær 
og hygiene og unges seksuelle og repro-
duktive helse. n

I Nigeria er Kirkens Nødhjelp 
i gang med et nytt og inno-
vativt pilotprosjekt. Slam 
og avføring fra latriner 
gjøres om til tennbriketter 
for internt fordrevne og 
sårbare grupper.
TEKST: Markus Plementas  FOTO: Kirkens Nødhjelp

Tennbriketter mot avskoging og voldtekt

Kirkens Nødhjelp i Nigeria er i gang med et nytt 
og innovativt pilotprosjekt. Slam og avføring 
fra latriner gjøres om til tennbriketter.
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Nesten 800 millioner mennesker i verden 
mangler tilgang til rent vann. Enda flere 
mangler toalett og ordentlige sanitære 
forhold. Ikke bare er det nedverdigende og 
ubehagelig å ikke ha mulighet til å gå på 
do, men det er også stor sjanse for spred-
ning av farlige sykdommer når man ikke 
har mulighet til å ivareta god hygiene.

Det finnes nok ferskvann i verden hvis vi 
forvalter det på riktig måte, men økonomi 
og manglende infrastruktur står i veien 
for at alle skal få tilgang. I tillegg fører 
befolkningsvekst og klimaendringer til at 
vannmangelen øker flere steder. Derfor er 
det viktig at vi beskytter de drikkevann-
kildene vi har, og at vi investerer i nye 
vann- og sanitæranlegg i regionene der 
disse mangler.

ET VIKTIG SAMARBEID
I Nigeria samarbeider Grundfos Norge og 
Kirkens Nødhjelp om å gi flere mennesker 
tilgang til rent vann.
– En del av selve formålet til Grundfos 
handler om å bidra med rent og sikkert 
vann til dem som trenger det mest og 
er mest sårbare i verden. Dette gjør vi 
både gjennom midler og teknologi, sier 
Truls Lystang, administrerende direktør i 

Grundfos Norge.

En av Grundfos’ grunnverdier er et ønske 
om å gjøre en positiv forskjell i verden. 

VANN TIL MENNESKER PÅ FLUKT
I Nigeria er mer enn 2 millioner mennesker 
på flukt i sitt eget land, og mer enn 500 000 
har flyktet fra andre land. Blant disse men-
neskene er behovet for vann prekært.
– Med dette samarbeidsprosjektet får vi i 
Grundfos Norge, som første selskap uten-
for konsernet i Danmark muligheten til å 
gå inn i «vårt eget» prosjekt. Sammen med 
Kirkens Nødhjelp bidrar vi sammen med 
både medarbeidere og kunder til å gjøre 
en unik forskjell, sier Lystang.

SOLDREVNE PUMPESTASJONER FRA 
GRUNDFOS
Krisen i det nordøstlige Nigeria er preget 
av vold mot sivile, interne flyktninger og 
akutte humanitære behov. Spesielt barn 
går en usikker fremtid i møte.
– Vi er utrolig stolt over at vi sammen, 
på så kort tid, har etablert to soldrevne 
pumpestasjoner. Det å være med på å gi 
rent vann betyr mye for de sårbare flykt-
ningene, og det betyr mye for oss å hjelpe, 
sier Siv-Camilla Strøm, prosjektleder for 
samarbeidet med Grundfos Norge. n

Sammen for rent vann

I Nigeria er vannmangel et 
stort problem. Grundfos 
Norge og Kirkens Nødhjelp 
har nå etablert to soldrevne 
pumpestasjoner for å gi rent 
vann til sårbare flyktninger i 
det kriserammede landet. 
TEKST: Frode Fosse Valland  
FOTO: Kirkens Nødhjelp/Grundfos

Administrerende direktør Trond Lystang og 
prosjektleder Siv-Camilla Strøm fra Grundfos 
Norge



42 KIRKENS NØDHJELP MAGASINET  | 01 – 2023

Av Olav Myrstad,
Regionskoordinator i Kirkens Nødhjelp

Andakt

Fastegudstjeneste 
og fasteaksjon

Hvis du spør godt voksne kirkegjengere i 
Norge hva de forbinder med fastetid, tror 
jeg mange vil si noe om fastegudstjenester 
og fasteaksjon. I Den norske kirke har det 
blitt holdt fastegudstjenester på kvelds-
tid onsdager eller fredager helt tilbake til 
1600-tallet. I disse gudstjenestene ble det 
tidligere oftest lest fra – og preket over – 
et avsnitt fra Jesu lidelseshistorie. Mange 
husker slike gudstjenester som stillferdi-
ge, meditative forberedelser til påskehøy-
tiden. Samtidig assosierer mange fastetid 
med den lilla fastebøssa på spisebordet 
hjemme da de vokste opp. Den har ikke 
like lang historie, men det nærmer seg 
60 år siden Kirkens Nødhjelp introduserte 
Fasteaksjonen her i landet. Fastegudstje-
nestene og Fasteaksjonen har endret seg 
gjennom årene. De er på en måte adskilte 
tradisjoner som sier noe om bredden i hva 
fastetid kan handle om. Men jeg tenker at 

det også er en sterk forbindelse mellom 
disse tradisjonene.

Det å faste har noe tvetydig og avsløren-
de ved seg. Det som i utgangspunktet er å 
gi slipp på noen av sine egne behov for å 
kunne løfte blikket mot andre, kan veldig 
lett ende opp i det motsatte: – Se på meg! 
Se på hvor disiplinert jeg er, hvor from jeg 
prøver å være, hvor slank jeg har blitt.

Derfor er fasten ei tid for bot og omven-
delse. Det betyr ikke at vi først og fremst 
skal granske våre egne innerste motiver. 
Det blir jo igjen en form for selvopptatthet 
som mister fastens intensjon av syne.

Det er her jeg tenker at de to tradisjonene 
finner hverandre og gir oss en nødvendig 
korreksjon. Når fastetida hos oss har in-
vitert til å gå sammen med Jesus på hans 

vei mot lidelse og død, har nettopp det 
gitt oss forankring i fastens grunnleggen-
de bevegelse: I konsentrasjonen om Gud 
går retningen alltid utover mot andre. Å 
leve seg inn i Jesu lidelseshistorie er en 
god vaksine mot selvopptatt fromhet. For 
noe av kjernen i den historien ligger jo i 
ordene «ikke som jeg vil». Mot slutten av 
sitt liv identifiserte Jesus seg bokstavelig 
talt med andre som lider. Han gjorde det 
klart at den viktigste fromheten for tid og 
evighet handler om hvordan vi stiller oss 
til dem som sulter, tørster eller fryser, til 
dem som er fremmede, i fengsel eller syke 
– og at det er i møte med dem vi kan få et 
glimt av Gud.

Derfor er dette magasinet ei fasteandakts-
bok bedre enn de fleste.

God fastetid! n
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