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Barna blant oss er vår viktigste ressurs. Nesten alt vi gjør, det gjør vi for å gi neste 
generasjonen et bedre utgangspunkt enn hva vi selv hadde. Dette driver verden fremover 
og gir oss mening i livet. Derfor har vi valgt barn og ungdoms rett til et 
verdig liv som tema for årets fasteaksjon. 

Vi lever i en utfordrende tid. Krig og konflikt preger nyhetsbildet og vi 
ser med sorg på hvordan de mest sårbare blant oss, våre barn, blir ofre 
for vår generasjons handlinger. Hver dag blir barn frarøvet sin fremtid. 
Med årets fasteaksjon, ønsker vi å inspirere til håp om et verdig liv for de 
mange millioner av barn som er rammet av konflikter rundt om i verden.  
59 millioner barn i verden går ikke på skole. Det er omtrent like mange 
barn som i hele USA. Disse barna blir frarøvet retten til utdanning  
– en av våre mest grunnleggende menneskerettigheter.  

37 millioner av disse barna går ikke på skole på grunn av at de lever i krise- og 
konfliktrammede land. Halvparten av verdens flyktninger har ikke tilgang til barneskole. 
Jenter og barn med funksjonsnedsettelse er overrepresentert blant disse. Caritas jobber for 
de mest sårbare blant oss, slik at de også skal få ta del i utviklingen og få leve verdige liv.  

For barn som lever i konflikt er skole mer enn en plass der de tilegner seg den kunnskapen 
som er nødvendig for å ta vare på seg selv og sine familier i fremtiden. Skolen er også 
en friplass fra brutaliteten, bestialiteten og sorgen som preger hverdagen til dem som 
lever midt oppe i en krig. Det er en arena for lek og omsorg, en oase der barn kan være 
barn samtidig som de blir gitt de beste forutsetninger for å utvikle seg som mennesker. 
Utdanning gir håp. Utdanning gir livet mening. Utdanning gir muligheter for et liv fritt fra 
fattigdom og lidelse. 

Jeg ønsker alle en fortsatt meningsfylt fastetid og en god påske.

Med vennlig hilsen

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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MÅL  4: Sikre inkluderende og rettferdig kvalitets-
utdanning for alle, og fremme livslang læring.

FNS BÆREKRAFTMÅL

Fasteaksjonen 2016 

UTDANNING I KRIG OG KONFLIKT
Av Ingrid Finess Evensmo, fungerende programkoordinator for Afrika i Caritas Norge.

Mer enn halvparten av de 59 millioner barna som i dag ikke går på skole  
kommer fra områder med høy grad av vold og konflikt. Uten utdanning av barn i kriser, 

risikerer man å miste en hel generasjon.

Skolegang er viktig for barns personlige ut-
vikling og for deres fysiske og psykiske helse. 
I en krise- eller fluktsituasjon er barnas behov 
for en følelse av normalitet i hverdagen ek-
stra viktig. Undervisning, lek og psykososial 
oppfølging kan gi dem en følelse av relativ 
stabilitet og trygghet midt i krisen.

Om familier velger å bli værende på hjem-
stedet eller flykte under naturkatastrofe eller 
krig, innebærer det ofte høy risiko, og barn 
er spesielt utsatt. Ved å få barna tilbake på 
skolebenken så raskt som mulig, vil risikoen 
for overgrep, kidnapping og tvangsrekrutter-
ing til væpnede grupper reduseres. Mange 

flyktninger sier at de setter utdanning høyere 
for sine barn enn mat, helsetjenester, vann 
og husly i krisesituasjoner.

En skole beskyttet fra vold
Det internasjonale samfunnet og FNs 
tusenårsmål har sikret mange flere barn sko-
legang de siste 15 årene. Men jobben med 
å nå de mest sårbare barna gjenstår. Jenter 
og barn med funksjonshemninger faller ofte 
utenfor, sammen med dem som befinner 
seg i krise- og konfliktområder. 37 millioner 
barn i denne situasjonen går i dag ikke på 
skole, for eksempel fordi skolen og lærem-
idlene er ødelagte eller fjernet, fordi de er 

på flukt, eller fordi skolen ikke lenger er et 
trygt sted å være. Caritas Norge mener den 
internasjonale innsatsen fremover bør handle 
om å gi disse barna en god skole der de er 
beskyttet fra vold.  Utdanningssituasjonen er i 
dag prekær i en rekke av landene der Caritas 
Norge arbeider. I DR Kongo går en av fire barn 
ikke på skolen. Militære grupper og internt 
fordrevne bruker skoler som tilholdssted. I 
Colombia har femti år med væpnet konflikt 
frarøvet millioner av barn og unge retten til 
utdanning. I Mellom-Amerika er barn og ung-
es hverdag preget av skuddvekslinger utenfor 
skoleportene og av gjenger som kommer inn 
i klasserommene og terroriserer lærere og 

I en krise- eller fluktsituasjon er skole viktig. (Foto: Simon Rawles/CAFOD)
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I de fleste krise- og konfliktsituasjoner 
blir utdanning avbrutt. Grunnene kan 
være flere:

• Skolen er ikke lenger et trygt sted å være
• Skolen brukes til annet; slik som husly 
for internt fordrevne eller til militær bruk
• Skolen/læremidlene er ødelagte/fjernet
• Lærere kommer ikke på arbeid
• Myndighetene stopper pengeover-
føringer til skoledrift
• Folk har måttet flykte fra sitt hjemsted

Kilde: Norad

På grunn av væpnede konflikter holdes  
37 millioner barn utenfor skolen på 
verdensbasis av frykt for angrep eller 
kidnapping, eller fordi de må flykte fra 
sine hjem.

• Jenter blir holdt utenfor skolen 
oftere enn gutter, noe som forsterker 
diskrimineringen mellom kjønn.
• I de 35 landene som er hardest rammet 
av krig og vold, bor det 65 millioner barn 
mellom tre og 15 år som står i fare for å 
miste skolegang.
• Mer enn 90 prosent av alle barn med 
funksjonshemning i utviklingsland går 
ikke på skolen.

Kilde: The Overseas Development Institute (ODI)

FAKTA
elever. De kriminelle gjengene kontrollerer 
ulike områder, og ungdommene risikerer å 
bli skutt på vei til skolen hvis de må bevege 
seg fra et område til et annet

Tre millioner syriske barn uten skole
I 2012 var det 3600 dokumenterte angrep 
på skoler i verden. Mer enn sytti prosent av 
disse fant sted i Syria. I dag står nesten tre 
millioner syriske barn inne i Syria og i nab-
olandene utenfor skolesystemet. Ved å gå 
på skolen, ville sjansene deres for å klare å 
fortsette skolegangen når de en gang flytter 
hjem igjen økt. Barna som ikke får gå på skole 
derimot, kan vanskelig bidra aktivt i samfun-
nets gjenoppbygging den dagen de vender 
hjem. Dersom vi ikke gir barn i kriser den 
retten de har til utdanning, risikerer vi altså 
å miste hele generasjoner.

På skolen er barna i et beskyttende miljø med 
jevnaldrende hvor de lærer, leker og bear-
beider traumer. På denne måten kan skolen 
fungere som en trygg havn der barn kan få 
et pusterom og bare være barn. I slike situ-
asjoner, vil også tilgangen til drikkevann og 
toaletter kunne være avgjørende for barna og 
deres helse. Servering av mat på skolen vil 
også bidra til å bedre barns generelle helset-
ilstand og konsentrasjon, samt å lette byrden 

for familiene som kan ha mistet sitt inntekts-
grunnlag og evne til å fø barna.

Skolen som arena for utvikling
Caritas Norge arbeider for å gjøre skoler til 
naturlige samlingspunkt i lokalsamfunn, slik 
at de ikke bare blir arenaer for utdanning, 
men også for utvikling. Skolen kan være et 
trygt fristed for barn, hvor også foreldrene 
kan bidra til en bedre fremtid for seg selv og 
sine etterkommere. Skolen skal videre være 
en inkluderende arena for alle barn og unge. 
Det betyr at alle jenter og gutter fra alle so-
siale lag og barn med funksjonshemninger 
skal være like velkomne, og at det skal gjøres 
en ekstra innsats for å sørge for at margin-
aliserte grupper har lik mulighet til å delta i 
undervisningen.

I dag går kun 1,4 prosent av den human-
itære støtten på verdensbasis til utdanning-
sprosjekter, til tross for at det globale målet 
er fire prosent. Caritas Norge arbeider for at 
utdanning skal prioriteres høyere i den lokale 
og internasjonale humanitære responsen i 
forbindelse med kriser og konflikt. Den norske 
regjering har også dette som en viktig prior-
itering, og Norge er ett av få land i verden 
som fokuserer spesielt på utdanning i sin 
humanitære politikk.

Jenter faller ofte ut av skolesystemet. (Foto: Caritas Internationalis)

UTDANNING I KRIG OG KONFLIKT
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- Alle barna mine bestod eksamen ved 
skoleårets slutt, forteller Kahindo Ngereve 
stolt. Tidligere måtte familien ofte holde barna 
hjemme fordi de ikke hadde råd til å betale 
skolepenger eller kjøpe nye skoleuniformer. 
I tillegg gjorde ødelagte klasserom, mangel 
på utstyr og lav kvalitet på undervisningen at 
barna fikk lite ut av skolegangen og strøk på 
de fleste prøver. 

Situasjonen er den samme for mange fattige 
familier i de østlige delene av DR Kongo. På 
grunn av krig og konflikt har kvaliteten på 
utdanningen blitt redusert kraftig de siste 
20 årene og tilgangen til utdanning er blitt 
dårligere. På landsbasis står 7,4 millioner barn 
og unge i DR Kongo utenfor skolesystemet 
i dag. Bare halvparten av barna fullfører  
femte klasse i grunnskolen.

Positiv forandring
For Kahindo og barna hennes kom den positive 
forandringen med Caritas’ utdanningsprosjekt 
i landsbyen. Nå er klasserommene pusset 
opp, det er bygget toaletter og vaskestasjoner, 
og de fattigste familiene har fått det mest 
nødvendige utstyret for å kunne sende barna 
på skolen. 

Prosjektet fokuserer samtidig på å bedre 
kvaliteten på undervisningen gjennom 
opplæring av lærerne i pedagogikk, barns 
rettigheter og psykososial utvikling og 
fredsundervisning. Også foreldrene lærer om 
hvordan de kan beskytte barna sine fra å bli 
rekruttert til væpnede grupper, og viktigheten 
av kontinuitet i barnas skolegang.
- Det forbedrede fysiske og psykiske 
læringsmiljøet gjør at skolen er blitt veldig 
populær og at flere foreldre sender barna sine 
hit, forteller en av lærerne ved Masereka.

25 prosent flere elever
På de syv skolene Caritas Norge støtter i 
det konfliktherjede Øst-Kongo har det vært 
25 prosent økning i elever dette skoleåret 
sammenliknet med året før. I tillegg er det 
færre barn som dropper ut av skolen. 

Den største utfordringen nå er at pågangen av 
elever er større enn det skolene har kapasitet 
til å motta. Behovet for nye skoler i området 
er stort, særlig på grunn av tilstrømming av 
flyktninger fra andre deler av regionen. Det 
er et enormt udekket behov og mange tusen 
barn står fremdeles utenfor skolesystemet, 
forteller programkoordinator for Afrika i 
Caritas Norge, Ingrid Evensmo. 

Den utrygge sikkerhetssituasjonen i mange 
områder i det østlige DR Kongo gjør at familier 
ofte må bryte opp og flykte. Dermed avbrytes 
barnas skolegang gang på gang. Konfliktene 
gjør det også vanskelig for det internasjonale 
samfunnet å nå frem til befolkningen.

Samarbeider med lokale 
Caritas Norge driver prosjektene sammen 
med Caritas Congo som består av lokale folk 
fra området. 
- På denne måtene har vi en tilgang som få 
andre aktører har, og skolene drives videre 
av lokalsamfunnet selv etter at prosjektene 
er avsluttet, forteller Evensmo. Programmet 
samarbeider med lokale og regionale 
myndigheter, og involverer foreldre-, lærer- 
og elevkomiteer. 
- Foreldrene til barna er svært engasjerte 
i programmet, og har tatt initiativ til selv 
å bygge flere klasserom enn opprinnelig 
planlagt, i samarbeid med lokale ingeniører, 
forteller programansvarlig i Caritas Congo, 
André Mathunabo. 

Fordi fattigdom er blant de viktigste 
årsakene til at foreldre ikke sender barna på 
skolen, jobbes det også med å gi familiene 
mulighet til inntektsgivende arbeid gjennom 
mikrokredittordninger. 
- Tilgangen på mikrokreditt har gitt meg 
muligheten til å starte en liten forretning. Med 
inntektene klarer jeg å betale skolepenger 
og kjøpe skoleuniformer til alle barna mine, 
forteller Kavira Vumilia Leontine, enke og mor 
til fem barn i alderen 8-16 år.

Lave lærerlønninger
I DR Kongo er det et problem med lave 
lønninger og mangel på utbetalinger til 
lærerne. Dette påvirker deres motivasjon 
og evne til å undervise. For å sikre lærerne 
mat og en ekstra inntekt, har skolehager for 
dyrking av grønnsaker blitt opprettet på alle 
skolene.
– Skolehagene gir også elevene muligheten  
til å lære praktiske ferdigheter og nye 
teknikker innen jordbruk som kan spres til 
familiene som stort sett livnærer seg av dette, 
sier André Mathunabo.

Krig, konflikt og fattigdom holder

BARNA BORTE FRA SKOLEN
Av Birgit Vartdal og Ingrid Evensmo i Caritas Norge.

Krig og konflikt har redusert kraftig kvaliteten på undervisningen for barn i DR Kongo de siste 20 årene. 
Det prøver Caritas Norge og lokale organisasjoner å gjøre noe med.

“Alle barna mine  
bestod eksamen ved  
skoleårets slutt!”
- Kahindo Ngereve. 

UTDANNING I KRIG OG KONFLIKT
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Kahindo Ngereve forteller at barna hennes nå lykkes på skolen. 
(Alle bilder: Ingrid Finess Evensmo/Caritas Norge)

Som mange andre kvinner i DR Kongo var Kahindo analfabet
og kunne derfor ikke hjelpe barna med leksene. Nå har hun 
gått på lese- og skrivekurs gjennom prosjektet.

Mange skoler øst i Kongo er ødelagte etter å ha blitt brukt av opprørere  
eller flyktninger. Masereta barneskole er nå rehabilitert.
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Det er et stort problem i Sør-Sudan at mange 
barn, både gutter og jenter, ramler ut av 
skolen på grunn av at foreldrene ikke har råd 
til skolepenger og uniform. I tillegg slutter 
mange jenter på skolen fordi de må hjelpe 
til hjemme. Det er en tendens til at foreldre 
prioriterer gutter dersom de bare har råd til 
å sende ett eller to barn på skole.

Borgerkrig
Etter en lang periode med borgerkrig, ble Sør-
Sudan en selvstendig stat i 2011. Konflikten 
var imidlertid ikke over med det. I 2013 
førte intern politisk strid til væpnet konflikt 
i det unge landet. 2,2 millioner mennesker 
ble drevet på flukt og konflikten skapte en 
humanitær krise på linje med den vi ser i 
Syria, der 4,6 millioner nå har et akutt behov 

for matvarehjelp. Titusener av sivile har blitt 
drept og voldtatt. Tvangsrekruttering av barn 
til ulike væpnede grupper er omfattende. Krig 
og flukt har vært ødeleggende for jordbruket. 
Sammen med en galopperende inflasjon, gjør 
dette at befolkningen fanges i en sirkel av sult 
og avhengighet av matvarehjelp.

Mangler utdanningssystem
Sør-Sudan står foran en formidabel 
utfordring med å etablere og utvikle et 
godt utdanningssystem. Under borgerkrigen 
ble de fleste skoler drevet av misjonærer, 
lokalsamfunn, eller frivillige organisasjoner. 
Skolene forholdt seg ikke til en sentral 
læreplan, men fungerte parallelt med ulike 
sykluser, pensum (etiopisk, kenyanske, 
sudanske eller ugandiske) og egne under-

visningsspråk (engelsk eller arabisk). 
Utdanning er helt grunnleggende for hvert 
enkelt barn, og for å bygge et framtidig 
fredelig og stabilt Sør-Sudan.

Betaler skolepengene
Caritas ønsker å bidra til at flere jenter 
fullfører skolegangen i Sør Sudan. Dette 
gjør vi gjennom å støtte fattige familier 
med skolepenger, uniform og skolemat.  
I år vil 120 jenter få slik støtte, og vi håper å 
kunne utvide til neste skoleår. En viktig del 
av prosjektet er å bevisstgjøre foreldre og 
barn på viktigheten av utdanning, for å skape 
familier og lokalsamfunn som støtter opp om 
barna slik at de fullfører skolegangen.

Skolegang for

JENTER I SØR-SUDAN
Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

Omtrent 1 million barn står uten skolegang i Sør-Sudan. Utdanning er helt grunnleggende  
for hvert enkelt barn og for å bygge et framtidig fredelig og stabilt Sør-Sudan.

Vold i Mellom-Amerika

- VEIEN BORT
Av Knut Andreas Lid, leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge

For å hindre at barn og unge blir rekruttert av kriminelle gjenger og organisert  
kriminalitet i Mellom-Amerika, fokuserer Caritas Norge på å hjelpe barn og ungdom mellom 12-24 år  

med fritids- og utdanningstilbud.

Foto: Paul Jeffrey/Caritas Internationalis
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På samme måte som flyktninger fra Syria 
kommer til Europa, flykter befolkningen i 
Mellom-Amerika til Mexico og USA. Mellom-
Amerika er verdens mest voldelige region, 
og El Salvador troner på toppen som verdens 
mest voldelige land som ikke er i krig. Bare 
i Syria blir flere mennesker drept. 5 200 
mennesker ble drept i fjor i et land med 
en befolkning på størrelse med Norges 
befolkning. Det er som om 12 mennesker 
hadde blitt drept hver dag i Norge, og der 10 
av dem var mellom 15-25 år.

Farlig flukt 
På bare et halvt år i 2014 registrerte myndig-
hetene i USA 57 500 barn som hadde 

ankommet grensene. Men stadig flere blir 
i dag stoppet på grensen til og i Mexico. 
Resultatet er at ungdommen velger fluktruter 
som setter livene deres i enda større fare og 
som gir mer makt og større fortjeneste til 
menneskesmuglerne.

Alternativt veivalg
For barna som vokser opp i vold, består 
livsvalget i enten å bli med i en kriminell 
bande, eller å bli enda en immigrant uten 
rettigheter i USA. I en svært vanskelig 
situasjon, forsøker Caritas å skape et tredje 
alternativ. De siste tre årene har Caritas Norge 
og de lokale Caritas-organisasjonene hjulpet 
6 000 ungdommer og på den måten hindret 

dem i å bli narkotikakartellenes nye rekrutter. 
Relevant utdanning og aktiv deltakelse i 
nærmiljøet er nøkkelen. 

Utdanning og arbeid 
I kommende prosjektperiode, vil vi styrke 
fokuset på relevant yrkesrettet utdanning og 
arbeid. Dette vil gi flere ungdommer reelle 
alternativer til en brutal kriminell karriere. Det 
vil også bidra til at de kan gjøre en innsats 
for å skape fred på lokalt og nasjonalt nivå 
i det såkalte nordlige triangelet; landene 
Guatemala, Honduras og El Salvador.

Vold i Mellom-Amerika

- VEIEN BORT
Av Knut Andreas Lid, leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge

For å hindre at barn og unge blir rekruttert av kriminelle gjenger og organisert  
kriminalitet i Mellom-Amerika, fokuserer Caritas Norge på å hjelpe barn og ungdom mellom 12-24 år  

med fritids- og utdanningstilbud.
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President Obama skal besøke Cuba 21. mars. Det blir 
et historisk møte som markerer en ny kurs og et bedre 
forhold. USA erkjenner at blokaden av Cuba har vært en 
feilslått tilnærming som også har isolert USA fra region-
alt og internasjonalt samarbeid. Pave Frans har spilt en 
sentral rolle i forsoningsarbeidet mellom Cuba og USA. 
Den katolske kirken på Cuba har fått skape et rom for å 
diskutere demokrati og menneskerettigheter. Caritas støt-
ter et kultursenter i Havanna hvor det undervises i disse 

temaene og hvor det er mulig å samles for å diskutere Cubas fremtid. USA støtter 
også flere lignende programmer på Cuba.

PRESIDENT OBAMA TIL CUBA

Foto: The White House

Tidligere statsminister Faustin-
Archange Touadera er valgt til 
president i Den sentralafrikanske 
republikk. Touadera kom på 
andreplass i første valgomgang, 
men sikret seg 62,3 prosent av 
stemmene i duellen med Anicet 
Georges Dologuele i den andre 
omgangen. Valgdeltakelsen var 

på 61 prosent. Den sentralafrikanske republikk er fortsatt et 
krigsherjet land. I løpet av de siste to årene, har landet opplevd 
en kontinuerlig politisk ustabilitet, store opprør, kupp og kamper 
mellom ulike etniske grupper, Seleka Rebels, Anti-Balaka Militia 
og Peul Fighters. Krisen har påvirket nesten hele befolkningen 
og har hindret utvikling i landet. Ifølge FN lever 2,7 millioner 
mennesker av en befolkning på 4,6 millioner i dyp nød. 1,1 
millioner mennesker sulter.  452 000 er internt fordrevne og 
451 000 har flyktet til nabolandene. Caritas Norge jobber med 
å forbedre matsikkerheten i landet. 

TIDLIGERE STATSMINISTER VANT VALG  
I DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK

Foto: Caritas Norge

JOBBER FOR Å REDUSERE ZIKA-SMITTE
Per februar 2016 regnet man med at i 
underkant av én million mennesker på 
det amerikanske kontinentet var blitt 
smittet med zika-viruset. Våre partnere i 
Latin-Amerika tar sine forholdregler og 
prøver å bekjempe spredningen ved hjelp 
av informasjonskampanjer, ødelegging 

av myggens klekkerier og myggmidler. I Honduras er det rapportert om 3500 
tilfeller av zika-smitte, inkludert 14 gravide. To er døde.  El  Salvador har totalt 
registrert 4087 mistenkte tilfeller av zika-smitte og 123 mistenkte tilfeller hos 
gravide. Colombia er det landet i Latin-Amerika som etter Brasil har blitt hardest 
rammet av Zika-viruset. I løpet av januar var mer enn 20 000 tilfeller av smitte 
registrert. 2000 av disse var gravide kvinner. Colombias helseminister, Alejandro 
Gaviria, sier at så mange som 600 000 kan bli smittet innen utgangen av 2016.  
I Guatemala er det foreløpig ikke registrert mange smittetilfeller av zika-viruset. 
To gravide kvinner har blitt smittet og brakt til sykehus. Gitt at Guatemala har 
mange landlige områder med svake offentlige helsetjenester, er trolig antall tilfeller 
av zika-viruset underrapportert. På bildet ser vi studenter i Honduras som deltar  
i aksjonen for å redusere zika-, dengue- og chikungunya-smitte gjennom rengjøring 
og informasjon.

Foto: Caritas Honduras

71 år gamle Yoweri 
Museveni fortsetter 
som president i 
Uganda etter det 
svært omstridte 
valget 18. februar. 
Museveni har styrt 

landet i 30 år, og er en av Afrikas lengst sittende 
presidenter. Internasjonale valgobservatører sier 
valget var langt unna å være fritt og rettferdig. 
Trusler mot og avbrytelser av opposisjonens 
valgkampanjer, stemmekjøping og stenging av 
sosiale medier er blant virkemidlene Museveni og 
hans parti NRM tok i bruk for å beholde makten. 
Museveni skal ha fått 60,8 prosent av stemmene, 
og hans sterkeste utfordrer Kizza Besigye 35,4 
prosent. Opposisjonen har ikke akseptert 
valgresultatet. Caritas arbeider for demokratisk 
utvikling i Uganda, og har drevet velgeropplæring 
og observasjon under valgkampen.

Illustrasjonsfoto: Sara A. Fajardo/Catholic Relief Services

FORTSETTER SOM PRESIDENT  
ETTER 30 ÅR
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 NYTT OM VERDEN

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Caritas Norge takker Norges unge katolikker 
(NUK) for fantastisk innsats under 
Adventsaksjonen 2015. Nærmere 400 000 er 
samlet inn av barn, unge og voksne rundt om 
i hele Norge. De innsamlede midlene går til 
Caritas Norges prosjekter for demokrati og 
menneskerettigheter i Honduras. Her er det Ngan 
Nguyen i St Johannes menighet som selger lys til 
inntekt for Adventsaksjonen. 

400 000 KRONER TIL ADVENTSAKSJONEN

Foto: Irene Bautista

Værfenomenet El Niño har ført til den verste 
tørken på Afrikas Horn og i det sørlige Afrika 
på 60 år. Ødelagte avlinger og husdyrdød har 
ført til at over ti millioner mennesker har behov 
for matvarehjelp. Bare i Etiopia står 5,7 million-
er barn i fare for å dø av sult. I regionen som 
helhet er flere hundre tusen barn under fem i 

risikosonen for alvorlig underernæring. 80 % av befolkningen i disse landene er 
bønder. De opplever andre sesong på rad med svikt i avlingene. Dette gjør situas-
jonen ekstra vanskelig for bøndene, og har før til sterk økning i matvareprisene. 
Caritas er til stede i regionen og hjelper gjennom lokale partnere med matutdeling 
til de mest utsatte. I tillegg bidrar vi til å styrke bøndenes evne til å møte nye kriser 
gjennom å dele ut såkorn, redskaper og husdyr, samt sikre vannforsyning. På denne 
måten ønsker vi å hindre en vond sirkel av avhengighet av matvarehjelp.  På bildet 
ser vi mødre som får barna sine testet for underernæring i Etiopia.

EL NIÑO – EN UØNSKET GJEST

Foto: UNICEF Ethiopia/2016/Ayene

I januar var det parti-
kongress i Vietnam. Her 
velges landets ledere. 
Generalsekretær Nguyen 
Phu Trong sikret seg noe 
uventet en ny periode som 

øverste leder av kommunistpartiet. På tross av mye fokus 
på behovet for politiske reformer, var det et stort flertall 
av konservative kandidater som ble valgt inn i de sentrale 
komiteene. Men det betyr ikke at reformer ikke vil forekomme. 
Caritas Norge var i Vietnam under partikongressen. Mange vi 
snakket med mente at regimet ikke vil kunne holde på makten 
uten å gjennomføre reformer. - Selv om Vietnam har hatt 
sterk økonomisk vekst de siste 20 årene, lever fortsatt en stor 
andel i fattigdom. At staten ikke dekker alle innbyggernes 
grunnleggende behov, som skolegang, gjør at Caritas Vietnam 
spiller en viktig rolle for en mer inkluderende utvikling. Et 
stadig sterkere press fra Kina har gjort at Vietnam har nærmet 
seg USA. Dette gir noen håp om politiske reformer, forteller 
programkoordinator for Asia, Aron Halfen..

PARTIKONGRESS I VIETNAM

Foto: Caritas Norge

Norge bidrar med ti 
milliarder kroner til ofrene 
for krigene i Syria og Irak. 
Til sammen ble det samlet 
inn 11 milliarder dollar 
etter giverlandskonferansen 
i London 4. februar. 

- Behovene er enorme. Like viktig som å sikre full finansiering av 
nødhjelpsarbeidet, er det at de syriske organisasjonene også blir inkludert 
når pengene skal fordeles og prioriteringene utformes. Det mener leder 
for internasjonal avdeling i Caritas Norge, Knut Andreas Lid. Norge har 
fremmet utdanning som en hovedprioritering for sin støtte. 

- Vi i Caritas applauderer dette, og ber den norske regjering følge opp 
anbefalingene fra organisasjonene fra Syria, Jordan, Libanon og Tyrkia: 
1) Barna må gis en utdanning som gir et vitnemål. 2) Syriske lærere må 
prioriteres 3) Uformell utdanning må kombineres med formell utdanning 
4) Angrep på og militær bruk av skoler og andre læreinstitusjoner må 
opphøre, legger Lid til.

SYRISKE ORGANISASJONER MÅ INKLUDERES  
   I HJELPEARBEIDET

Foto: Caritas Jordan
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Foto: Jan-Erik Løken.

- Fortell litt om deg selv:
MAJA: Jeg heter Maja Miodonska og er  
8 år. Jeg bor på Færvik på Tromøy i Arendal 
kommune. Jeg liker klatring og er glad i katter.

AUGUST: Jeg heter August Schulze Krogh og 
er 8 år. Jeg bor på Tyholmen i sentrum av 
Arendal. Jeg går både på fotball og karate. 
Jeg liker pelsdyr og liker godt å lese.

- Fortell om tegningen din: 
MAJA: Den ene tegningen viser hvordan det 
blir hvis vi ikke tar vare på naturen, hvis vi 
kaster søppel og fortsetter å forurense, da 
blir det dårligere klima og vær, kanskje sur 

nedbør. Den andre tegningen viser at det 
blir solskinn, grønn natur og fint hvis vi tar 
vare på naturen.

AUGUST: Den ene tegningen min viser at det 
er hyggelig å gå i naturen når det er grønt og 
det er mange blomster og trær. Den andre 
viser hvordan det blir når man bygger ned 
naturen og istedenfor lager fabrikker som 
forurenser, da blir det ikke oksygen og ingen 
ting kan leve. 

- Er du selv engasjert i klimaspørsmål? 
MAJA: Jeg tenker mye på hvordan jeg kan 
ta vare på naturen, slik at mennesker og dyr 

kan leve og ha det fint. 

AUGUST: Jeg vil ikke at menneskene skal 
ødelegge naturen. Vi er avhengig av alt i 
naturen, f. eks bier.

- Hvordan kan vi best ta vare på jordkloden?
MAJA: Vi kildesorter all søppel hjemme. 
Det er viktig å ikke kaste søppel overalt, 
ikke bygge masse bygninger, men beholde 
naturen som den er.

AUGUST: Vi kan ta vare på naturen og klimaet 
ved å ikke kaste søppel, kjøpe for mye, og vi 
kan sykle mer istedenfor å kjøre bil.

Vinnere av tegnekonkurransen

 MAJA & AUGUST
I forbindelse med klimatoppmøtet i Paris, arrangerte Caritas Norge tegnekonkurranse. 3. klasse ved  
St. Franciskus skole i Arendal sendte oss mange fine tegninger. Blant disse har vi valgt ut to vinnere,  

Maja Miodonska og August Schulze Krogh, som du kan bli bedre kjent med her.



13

Tegningen til Maja Miodonska.

Tegningen til August Schulze Krogh.
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Caritas forbereder asylsøkere på

NORSK ARBEIDSMARKED
Av Per Wenneberg og Alexander Golding, Caritas Norge

Caritas Bergen skaffet jobb til 131 arbeidsinnvandrere i fjor. 
Nå forbereder de også flyktninger i asylmottak på det norske arbeidsmarkedet.

På Ågotnes i Fjell kommune utenfor Bergen 
er brakker som tidligere huset arbeidere 
i oljesektoren omgjort til et midlertidig 
asylmottak for 250 flyktninger. Flyktningene 
erstatter arbeiderne i en sektor i krise på 
grunn av lave oljepriser. Antallet flyktninger 
til Norge økte dramatisk de siste månedene 
av 2015. 

Økende frykt i befolkningen
De 250 flyktningene som bor på asylmottaket 
på Ågotnes i dag, er blant de 17 800 som kom 
i løpet av oktober, november og desember. Til 
sammenligning kom de 7000 flyktninger til 

Norge i hele 2014. Det relativt høye antallet 
flyktninger som kom la press på asylsystemet. 
Kombinert med økende arbeidsledighet, 
skapte det også en økende frykt i befolkningen 
for konsekvensene av innvandringen til landet.

Leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge, 
Alexander Golding, mener den nåværende 
situasjonen er en utfordring. 
- Vi må begynne å forberede flyktningene 
som kommer nå, hvis de skal klare å komme 
seg inn på arbeidsmarkedet om noen år. Vi 
vet at det vil være bransjer som vil trenge 
arbeidskraft i fremtiden. Vi må prøve å 

motivere de nyankomne til å satse på bransjer 
som trenger flere ansatte, sier han.

Trenger norsk for å lykkes i Norge
På asylmottaket på Ågotnes holder Mags 
Esquila fra den lokale Caritas-gruppen 
norskkurs i spisesalen som noen timer for 
dag blir omgjort til klasserom. 25 engasjerte 
elever lytter konsentrert og prøver å gjenta 
ordene og setningene etter han. De vet alle 
at de ikke har noen garantier for at de vil få 
et positivt svar på sin asylsøknad, men også 
at de vil trenge norskkunnskaper for å lykkes 
i Norge hvis de får bli. 

– Vi har ingenting å gjøre her. Vi spiller fotball, spiser og sover, men jeg liker å gjøre noe nyttig også. Hvis det var mulig, ville jeg gått på norskkurs syv dager i uka, 
sier “Maisam” fra Afghanistan. (Foto: Alexander Golding/Caritas Norge)
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En av deltakerne er en 16 år gammel gutt, 
«Maisam» fra Afghanistan. Han forteller at 
han forlot Afghanistan for tre år siden. De 
siste årene har han bodd og arbeidet ulovlig i 
Russland. For noen måneder siden klarte han 
å komme seg til Murmansk og videre over 
norskegrensa ved Storskog i Finnmark. Den 
siste delen av reisa gikk på sykkel i bitende 
kulde. Etter få dager i Norge ble han flyttet 
til asylmottaket som nå er hans midlertidige 
hjem. «Maisam» er glad for at han får lære 
norsk.
  – Vi har ingenting å gjøre her. Vi spiller 
fotball, spiser og sover, men jeg liker å gjøre 
noe nyttig også. Hvis det var mulig, ville jeg 
gått på norskkurs syv dager i uka, sier han.

Kurs betalt av katolikker i USA
«Maisam» er en av elevene som får 
norskopplæring av Caritas gjennom et 
prosjekt finansiert av Catholic Relief Services 
(CRS) i USA. «Kanas», en 22 år gammel mann 
fra Homes i Syria er en annen. Han flyktet fra 

Syria sammen med sin mor og sine søsken 
til Libanon for fire år siden. I Libanon ble livet 
etter hvert vanskeligere og vanskeligere. Da 
tok han avgjørelsen om å forlate familien 
sin og legge ut på den farlige ferden over 
Middelhavet fra Tyrkia til Hellas. Denne reisen 
kostet i januar alene 250 mennesker livet. 
Fremme i Hellas, startet han på siste delen 
av sin reise, før han ankom Norge i november.
- Norskkurset gir meg muligheten til å gjøre 
noe konstruktivt, sier han.

Må tenke langsiktig for å få jobb
Samtidig med norskkursene på asylmottaket 
på Ågotnes holder daglig leder i Caritas 
Bergen, Gunnar Solheimsnes, karrierekurs 
for en gruppe høyt utdannede flyktninger, 
de fleste fra Syria. Han forklarer dynamikken 
i det norske arbeidsmarkedet og hvilke 
muligheter og utfordringer utlendinger har 
som arbeidssøkere i Norge.
- Jeg er lei for det, men du kan ikke forvente 
å få en jobb innen det yrket du er utdannet 
til på mange år. Det finnes muligheter, men 
du må ha et langsiktig perspektiv, sier han. 
Solheimsnes utfordrer gruppen til å tenke på 
alternative karrierer. 

- Helsevesen, transport og turisme er blant 
de sektorene som trenger arbeidere i årene 
som kommer. Dere bør vurdere å etablere 
dere utenfor de større byene. Jo lenger vekk 
fra en stor by du bor, jo høyere er sjansen for 
å få jobb, forteller han gruppen. 

Bekymret for familien i Syria
”Hossam” er en av deltakerne som deltar 
på Solheimsnes ’kurs. Han er en advokat 
fra Suwayda i Syria. For tre måneder siden 
dro han til Libanon. Fra Libanon, tok han den 
såkalte arktiske ruten til Moskva, deretter til 
Murmansk og fra Murmansk til Norge. Hans 
foreldre og søsken er fortsatt i Syria. Han har 
klart å komme i kontakt med dem et par 
ganger etter at han dro hjemmefra. «Hossam» 
er bekymret for sin familie, og bruker mye tid 
på å tenke på sine kjære. 
- Jeg ønsker ikke å klage. Her har jeg en seng 
å sove i, jeg får mat, og jeg fikk til og med 
tilgang til internett, men jeg må innrømme 
at jeg er lei. Jeg er vant til å være aktiv, men 
det er ikke mye å gjøre her, sier «Hossam». 
På karrierekurset har han begynt å tenke på 
sine muligheter hvis han får oppholdstillatelse. 
- Jeg forstår at jeg ikke vil være i stand til 

å jobbe som advokat i Norge, men jeg skal 
så snart som mulig prøve å få så mye som 
mulig av utdannelsen min godkjent av norske 
myndigheter. Deretter kan jeg kanskje starte 
en ny karriere? Kanskje ender jeg opp i 
helsevesenet?  Hvem vet? Her får jeg i det 
minste muligheten til å tenke på noe annet 
og til å snakke om fremtiden min med noen 
som kjenner situasjonen i Norge. Jeg vet 
ikke om jeg får bli i Norge eller ikke, men 
dette holder meg opptatt, ikke bare i timene, 
men leksene gir meg noe å gjøre de neste 
dagene også.

Meningsfylt arbeid
På vei ut av mottaket, er Solheimsnes 
fornøyd med dagen. Han opplever at det han 
gjør er meningsfylt og han er glad for å få 
muligheten til å holde disse kursene. 
- Asylsøkere trenger struktur i hverdagen. 
De trenger å gjøre mer enn å bare spille 
fotball eller å drikke te. Det er viktig at de får 
muligheten til å tenke på annet enn fortiden. 
Likevel er det vanskelig; du må holde en 
balanse mellom å være motiverende på den 
ene siden, uten å skape for høye forventninger 
på den andre siden. Jeg vet ikke hva som vil 
skje med disse menneskene, om de kommer 
til å bli i Norge eller ikke. Likevel ser jeg at 
det vi gjør betyr en forskjell, og det inspirerer 
meg til å fortsette med det jeg gjør, sier 
Solheimsnes.

Daglig leder i Caritas Bergen, Gunnar Solheimsnes.
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Start din egen

INNSAMLINGSAKSJON
Nå kan du på en enkel og engasjerende måte opprette din egen innsamlingsaksjon på 

www.minaksjon.caritas.no

Her kan du invitere familie, venner og kolleger til å delta, enten via e-post, facebook, twitter, LinkedIn 
eller andre sosiale nettverk. Du bestemmer selv hvilke av Caritas Norges formål du vil støtte.

Under ser du noen av formålene som du kan opprette aksjoner for:

Fasteaksjonen 2016 Flyktningene trenger din hjelp Generelle bidrag
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