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2016 går mot slutten og vi ønsker derfor å takke givere, samarbeidspartnere og frivillige 
for støtten gjennom året. Det er med dere og for dere at Caritas kan hjelpe hundretusener 
av mennesker. Sammen gjør vi en viktig innsats for det felles gode!

Selv om verden går fremover på mange områder, er det fortsatt stort 
behov for den innsatsen vi gjør blant annet for at flere mennesker i 
utviklingsland skal få nok trygg og næringsrik mat og for å få innvandrere 
i Norge raskt i jobb.

Forskning utført på oppdrag fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi), og publisert i april i år, slo fast at vi er best i Skandinavia på 
integrering. Flere innvandrere enn i Danmark og Sverige har høyere 
utdanning, jobb og god inntekt. Men både denne rapporten og SSB-
tall fra oktober viser at vi fremdeles har store utfordringer i Norge. Inntektsforskjellene 
mellom folk er økende. Langt flere innvandrerhusholdninger enn andre befinner seg under 
fattigdomsgrensa.  En av forklaringene på dette er utilstrekkelige norskkunnskaper. Dette 
jobber vi hver dag for å gjøre noe med, men trenger hjelp fra engasjerte medmennesker 
som stiller opp som arbeidslivsfaddere, norsklærere og rådgivere ute i asylmottakene og 
ved våre ressurssentre for innvandrere. Ekstra fint synes vi det er at mange av dem som 
hjelper oss i dette arbeidet selv har kommet til Norge som innvandrere og bruker egen 
erfaring for å hjelpe andre til å starte på nytt i et nytt land. Tusen takk!

The International Food Policy Research Institute, IFPRI, offentliggjorde nylig sin globale 
sultindeks for 2016.  Rapporten viser at det i fjor var betydelig mindre sult i verden enn 
ved årtusenskiftet. Totalt er nedgangen på 29 prosent. Men fremdeles er det 795 millioner 
som sulter. Det er disse menneskene vi jobber for å hjelpe gjennom våre internasjonale 
prosjekter. Mat er et av menneskets mest grunnleggende behov. Sunn og næringsrik mat 
er avgjørende både for god helse og for læring. En kan bruke mye penger på utdanning, 
men dersom elevene skal få med seg det læreren sier i klasserommet, må de ha mat 
i magen. Derfor er skolemat også en del av våre utdanningsprogrammer. Inntektene 
fra årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker (NUK) går til Caritas Norges 
utdanningsprosjekter i Vietnam, hvor vi gir barn og ungdom som har falt utenfor det 
offentlige utdanningssystemet muligheten til å gå på skole. Ditt bidrag til aksjonen gjør 
at vi kan hjelpe flere. Tusen takk for støtten til dette viktige arbeidet.

Julens budskap er et budskap om fred, men det er også et budskap om å være aktivt 
tilstede i verden for menneskets felles gode. Både adventstiden og julen er også en håpets 
høytid som gir løfte om en bedre fremtid, en fremtid vi bygger i fellesskap.

Med ønske om en god adventstid og en fredfull jul.

Med vennlig hilsen

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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Inkluderende utdanning i Vietnam

ADVENTSAKSJONEN 2016
Av administrasjonsmedarbeider Quyen-Di Phan i Caritas Norge

Inntektene fra årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker (NUK)  
går til skolegang for barn av migranter og barn med funksjonshemninger i Vietnam.

Caritas Norge har siden 2014 støttet fem 
undervisningssentre i Saigon, sør i Vietnam. 
Sentrene gir barn og ungdom, som har falt 
utenfor det offentlige utdanningssystemet, 
muligheten til å gå på skole. Elevene på 
sentrene er mellom seks til 13 år. Siden 
2014 har Caritas Norge støttet utdanningen 
til over 1000 barn i året.

De mest sårbare
Barn av migranter og barn med funksjons-
hemninger er mest sårbare. Majoriteten av 
elevene ved undervisningssentrene er barn av 
arbeidsmigranter som har flyttet fra landsbyen 
inn til storbyen. Foreldrene flytter for å finne 
arbeid og barna må flytte etter. Denne 
livssituasjonen påvirker barnas skolegang på  
flere måter;

• Fattige foreldre.
• Flytting gjør at de mister mye skolegang.
• Treghet i systemet og manglende kunnskap    
 gjør at riktige papirer ikke blir ettersendt.

• Manglende formelle dokumenter, som f.eks   
  fødselsattest. Riktige papirer er viktig for å få 
tilgang til offentlige tjenester som utdanning 
og helse.

Majoriteten av elevene ved undervisningssentrene Caritas støtter 
i Vietnam er barn av arbeidsmigranter. (Foto: Caritas Norge)
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Barn med funksjonshemninger holdes ofte 
hjemme fra skolen og skjult fra storsamfunnet 
fordi foreldrene skjemmes, men også fordi de 
ikke vet at de og barna har rett til utdanning og 
bistand fra det offentlige. Caritas jobber med å 
endre disse holdningene, både blant foreldre 
og samfunnet. At barn holdes hjemme, gjør 
det også vanskelig for myndighetene å vite 
hvor mange de ikke når ut til. 

Ønsker ikke parallelle strukturer
For Caritas er det viktig at det ikke etableres 
parallelle strukturer. Målet er at elevene skal 
fortsette utdannelsen sin i den offentlige 
skolen. På slutten av hvert skoleår avlegger 
alle elever en test for å finne ut om de oppnår 
kravene til å komme inn i den offentlige 
skolen. Over 95 prosent av elevene består 
denne testen. De som mangler offentlige 
papirer, får hjelp fra Caritas med å skaffe 
dette på lovlig vis.

For en mer langsiktig og bærekraftig utvikling, 
jobber Caritas også opp mot myndighetene 
for å endre holdninger og lovverk,  slik at 
marginaliserte grupper i større grad blir 
inkludert. Utdanning er et ansvar som ligger 
hos myndighetene. Det er myndighetenes 
oppgave å implementere lover og regler 
som gjør at grunnleggende utdanning er 
tilgjengelig for alle.

Med fokus på lærerne
30 lærere mottar direkte støtte i form av 
bidrag til lærerlønninger og kurs. For mange 
lærere er det en utfordring å få endene til 
å møtes økonomisk med en lav lærerlønn. 
Ved å støtte lærerne økonomisk, gjør vi det 
mulig for dem å konsentrere seg om jobben, 
samtidig som det også skaper mer kontinuitet 
og trygghet for elevene. Gjennom prosjektet i 
Vietnam imøtekommer Caritas et stort behov 
blant en gruppe mennesker som per i dag 
ikke får hjelp fra myndighetene.

Mange foreldre til funksjonshemmede barn i Vietnam vet 
ikke at barna har rett til utdanning. (Foto: Caritas Norge)

Mathias Ledum er opptatt av hvordan samfunnet 
behandler de svakeste. (Foto: Caritas Norge)

Hvorfor har Norges  Unge Katolikker (NUK) 
denne aksjonen hvert år i desember?
- NUK holdes oppe av tre søyler: Tro, fellesskap 
og handling. Sosiallæren tar for seg sosiale 
og politiske problemstillinger sett i lyset av 
vår tro. Gjennom Adventsaksjonen kan vi 
utfordre vår egen tro og hva den vil innebære 
for oss i praksis. Fellesskapet som vi søker 
med hverandre er ikke bare begrenset til 
mennesker av samme tro, men omfavner alle 
mennesker av god vilje. Ved å støtte Caritas 
sine prosjekter, kan vi vokse i fellesskap 
innad i vår organisasjon og styrke felleskapet 
med nødlidende medmennesker i andre 
land. Vi er også opptatt av at vår tro ikke 
bare skal innebære at vi sitter for oss selv 
innenfor vår Kirkes dører, men gjenspeiles i 
våre handlinger, noe som kommer spesielt 
til uttrykk gjennom vårt engasjement og 
vår innsats under Adventsaksjonen. Advent 
er en tid hvor vi forbereder oss på Jesu 
fødsel, en tid hvor vi oppfordres til å gi 
bønn, faste og barmhjertighetshandlinger. 
Dermed passer advent utmerket til vår årlige 
solidaritetsaksjon. 

Hvorfor valgte dere inkluderende utdanning 
i Vietnam som tema for årets adventsaksjon?
- Temaet utdanning står NUK veldig nært og 
har derfor vært gjennomgående i mange av 
de tidligere aksjonene. Samtidig er det ikke 
til å legge skjul på at vår organisasjon består 
av en stor andel vietnamesere. 

Hva er det som engasjerer deg mest med 
temaet for årets aksjon?
- Det faktum at mennesker skal miste 
flere av sine sosiale rettigheter og 
dermed diskrimineres på grunn av 
funksjonshemminger eller migrantstatus, 
er for meg en så stor urettferdighet at det 
er vanskelig å ikke ville engasjere seg. Jeg 
som selv er "migrant" siden jeg har flyttet fra 
landsbygda til Oslo, tar det som en selvfølge 
at jeg har samme rettigheter her som jeg har 

hjemme. Det er nemlig ikke tilfelle i Vietnam. 
Personlig er jeg veldig opptatt av hvordan et 
samfunn behandler de svakeste.

Hvordan står det til med givergleden blant 
folk i Norge, mener du?
- Etter mine erfaringer er givergleden blant 
folk i Norge stor, spesielt i adventstiden. Men 
når flere og flere aktører kommer på banen 
og står med bøsser i gatene, har jeg også 
opplevd at folk føler seg plaget. Derfor har 
vi stor tradisjon for å samle inn penger ved 
å gi noe tilbake til de som støtter, som for 
eksempel ved å selge vafler til en krone og 
la folk bestemme om de vil gi mer enn det, 
eller ved å synge julesanger mens man står 
med bøsser. 

Hvordan har NUK tenkt å få folk til å gi 
denne gangen?
- Siden aksjonen i år går til Vietnam, skal vi 
prøve å mobilisere menighetene i stor grad. 
Som katolikker i Norge har vi en eller annen 
form for tilknytning til Vietnam, gjennom 
familie, venner og ikke minst gjennom 
Kirken. Det skal vi bruke for alt det er verdt. 
Vårt håp er at dette sterke båndet kan skape 
engasjement og bidra til å støtte prosjektet 
som skal gi sårbare barn i Vietnam den 
utdanningen de har rett til. 

Vår tro skal gjenspeiles  

I VÅRE HANDLINGER
Av administrasjonsmedarbeider Quyen-Di Phan i Caritas Norge

Det mener Mathias Ledum. Han er karitativ leder i NUK (Norges Unge 
Katolikker). Vi tok en prat med han om årets adventsaksjon. 

ADVENTSAKSJONEN 2016
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Resultatet av folkeavstemningen ble et sjokk. 
På forhånd viste spørreundersøkelsene at 
70 prosent av befolkningen var positive til 
fredsavtalen.

Mange forklaringer
Det er mange årsaker til at folket avviste 
fredsavtalen. Avtalen ble signert kun seks uker 
før avstemningen – dette gav regjeringen liten 
tid til å informere befolkningen om innholdet i 
avtalen. President Santos’ dalende popularitet 
av andre årsaker, særlig den økonomiske 
situasjonen, blir også presentert som en 
forklaring på at flere stemte mot avtalen. Det 
har også kommet frem i etterkant at deler 
av nei-siden skal ha spredt ensidig og falsk 
informasjon angående avtalen.

Viktig dialog
Resultatet av folkeavstemningen har likevel 
åpnet for en viktig dialog og diskusjon rundt 
avtalen. Partene har fått en ny sjanse til å 
komme frem til en avtale med enda bredere 

støtte i befolkningen, i tillegg til å få oppklart 
noen misforståelser rundt den opprinnelige 
avtalen. Regjeringen har de siste fire ukene 
vært i forhandlinger med nei-siden, for å se på 
mulige endringer i avtalen. Et nytt utkast skal 
presenteres for FARC i midten av november.

Stor usikkerhet
Det haster, for mange prosesser som allerede 
var satt i gang i forbindelse med avtalen, 
henger nå i løse luften. Dette gjelder særlig 
avvæpningen av eks-gerilja soldater og deres 
situasjon. Det hersker stor usikkerhet om hva 
som vil skje: Vil man komme frem til en endelig 
fredsavtale eller vil hele prosessen blir avbrutt? 
Det er mange muligheter og utfordringer i den 
videre prosessen.

Store fremskritt og store muligheter
Under et seminar arrangert av Caritas Norge 
i begynnelsen av november, ble det av et 
panel med Colombia-eksperter diskutert veien 
videre for fredsprosessen. I følge msgr. Hector 

Fabio Henao, direktør for Caritas Colombia, 
er det et veldig positivt tegn at partene i 
fredsforhandlingene fortsetter våpenhvilen 
uavhengig av resultatet av folkeavstemningen. 
«Det er et tegn på hvor mye som faktisk har 
blitt oppnådd gjennom denne prosessen», sa 
han. Et annet lyspunkt etter folkeavstemningen 
er den enorme mobiliseringen blant unge i 
Colombia. Msgr. Henao mener det er viktig 

Veien videre mot  

FRED I COLOMBIA
Av Emilie Johns, bistandskonsulent i Caritas Norge.

Litt over en måned etter at fredsavtalen mellom regjeringen og FARC ble avvist  
i en folkeavstemning, er situasjonen spent i Colombia. Fredsprisen gir president Santos 

 legitimitet i forhandlingene fremover mot en revidert fredsavtale. 

Grafitti i Colombia: Nei til krig, ja til fred. 
(Foto: Caritas Norge)

Caritas Norge har hatt prosjekter i Colombia 
siden 1998. Under fredsforhandlingene har vi 
lagt press på partene for at ofrenes stemme 
skulle bli tatt hensyn til. I tillegg jobber vi 
gjennom våre prosjekter med re-integrering 
av ofre og geriljasoldater i lokalsamfunnene. 
Disse prosjektene vil bli enda mer aktuelle 
fremover i arbeidet med den nye avtalen, 
støtten rundt våpenhvilen og eventuelt i en 
fremtidig implementeringsprosess. 

CARITAS I COLOMBIA
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at ungdommen står frem som en sterk sosial 
aktør som krever fred nå.
Diego Marín, medlem i organisasjonen Fred 
i Colombia, som også deltok  på seminaret, 
viser til en politisk modningsprosess blant det 
colombianske folket. Han sier at i årene før 
fredsprosessen startet, var det ingen offentlig 
debatt om fred, men nå er mange involverte 
i diskusjonen om fred. De aller fleste snakker 
om en fredelig løsning på konflikten i stedet 
for en militær løsning. 

Videre forteller msgr. Henao at selv om ‘nei’ 
var et uventet resultat i folkeavstemningen, 
har det likevel åpnet for en politisk diskusjon 
som inkluderer politiske partier fra alle sider. 
«Regjeringen og Nei-siden har nå et stort 
ansvar for å finne en løsning, befolkningen kan 
ikke bli værende i uvitenhet for lenge», sier 
han. Dette kan være farlig sikkerhetsmessig, 
spesielt med tanke på avvæpningsprosessen. 
Det er nå en viktig dialog som tar opp og 
diskuterer de vanskelige spørsmålene og 
finner nye løsninger.

Mange utfordringer
Alle paneldeltakerne var likevel enige om at 
det er mange utfordringer videre i prosessen. 
Alle nevnte at det er generelt mye usikkerhet 
rundt den veldig sårbare situasjonen 
forhandlingene nå befinner seg i. De forklarte 
at Colombia er et polarisert samfunn, noe som 
kom frem i folkeavstemningen, samtidig som 
store deler av befolkningen føler seg veldig 
langt borte fra de politiske prosessene i 
hovedstaden Bogotá.

Msgr. Henao snakket i tillegg om for-
handlingene mellom regjeringen og ELN, 
han mener det er problematisk om disse 
trekker ut i tid fordi dette er et viktig ledd 
i fredsprosessen.   Han mener likevel at 
resultatet av folkeavstemning kan være 
positiv læring for forhandlingene med ELN, for 
å få til en forbedret prosess i denne omgang. 
Han mener det vil være nødvendig å fokusere 
på deres fanesak, som er demokrati og økt 
politisk deltakelse i befolkningen. ELN er en 
viktig aktør, særlig på landsbygda. Caritas 
Colombia er en viktig sivilsamfunnsaktør som 
bidrar til å legge press på forhandlingene og 
får frem hvor viktig denne prosessen er. 

Jemima García-Godos, førsteamanuensis ved 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 
Universitetet i Oslo,   påpeker at internasjonalt 
har prosessen og avtalen blitt fremstilt som et 
foregangseksempel, særlig på overgangsjustis. 
Hun mener dette ikke er utlukkende positivt 

fordi Colombia ikke har noen eksempler å 
følge, det er utfordrende å være den som 
brøyter vei og gjør feilene andre kan lære av. 

Avgjørende vippepunkt 
Fredsprosessen har gitt et reelt håp om fred 
og slutt på væpnet konflikt, sier programsjef 
i Caritas Norge Knut Andreas Lid. “Etter 
over 50 år med krig, kan freden gi rom for 
økonomisk utvikling. Prisen for fred er høy, 
både emosjonelt og økonomisk. Men fortsatt 
krig koster så uendelig mye mer. Flere liv vil gå 
tapt, tusener vil bli lemlestet og økonomien vil 
lide. Colombia står overfor et veiskille. Velger 
Colombia veien mot fred, vil det være viktig 
med betydelig støtte fra det internasjonale 
samfunnet. For første gang i menneskets 
historie kan det bli fred fra Arktis til Antarktis. 
For å få dette til, trenger Colombia investeringer 
og bistand. Norge spilte en nøkkelrolle i å få 
på plass en historisk solid fredsavtale. Avtalen 
legger et godt grunnlag for å bygge freden 
fremover, men det gjenstår å se hvordan den 
implementeres, “ mener han.

Norges innsats er fortsatt viktig!
Lid forklarer at det springende punktet 
i fredsavtalen er utviklingen av den 
colombianske landsbygda. “Det er her 
krigen har blitt utspilt og det er her freden 
skal bygges. Tusener av geriljasoldater skal 
reintegreres i lokalsamfunn der utsiktene for 
bærekraftige arbeidsplasser er få. Norge må 
bidra til lokale forsoningsprosesser i geriljaens 
pressområder der de skal leve side om side 
med sine ofre og tidligere fiender. Skal 
fredsprosessen lykkes, må geriljasoldatene 
blir akseptert og integrert for å bli lovlydige 
og produktive borgere, “ sier han. 

“Alternativet for soldatene er å selge sin 
kompetanse fra tiår i krig til høystbydende, 
og at volden blir reprodusert i andre former. 
Utdanning og jobbskaping i landbrukssektoren 
på landsbygda er nøkkelen til en bærekraftig 
fred i Colombia. Utdanning og jobbskaping er 
også Norges hovedsatsninger i internasjonal 
bistand. Norges viktigste bidrag for å 
sikre freden, vil være å la våre fremste 
satsningsområder innen bistand også gjelde 
i Colombia”, mener Lid.
Martha R. Skretteberg, generalsekretær i 
Caritas Norge og selv colombianer, mener 
fredsavtalen,  og ikke minst prosessen, i seg 
selv har vært fremragende og progressiv.  “Aldri 
før har sivilt samfunn og kvinner fått så stor 
plass i en slik avtale. Avtalen, og arbeidet som 
ligger bak prosessen, har satt en ny standard 
for fremtidige fredsforhandlinger. Nå som 

forhandlingene gjenopptas, vil det være mulig 
å bygge videre på fredsavtalen. Utdelingen 
av Nobels fredspris til President Santos gir 
legitimitet til den nåværende avtalen som 
er et meget godt utgangspunkt for å sikre en 
avtale som er forankret i hele befolkningen og 
som effektivt kan implementeres. Fredsprisen 
anerkjenner at fire år med forhandlinger har 
påvirket colombianere og de ulike aktørene, 
inkludert opposisjonen, i en positiv retning. I 
dag er alle enige om at fred er ønskelig og at 
det er nødvendig å finne en politisk løsning på 
konflikten”, sier Skretteberg.  

• Fredsforhandlingene varte fra 2012 - 2016.
• Regjeringen og FARC kom frem til en avtale 

24. august 2016.
• 23.09.16: FARC arrangerer siste general-

forsamling og godkjenner avtalen internt 
og offisielt.

• 26.09.16: Regjeringen og FARC skriver under 
på avtalen.

• 02.10.16: Folkeavstemning for å legitimere 
avtalen. Avtalen blir nedstemt: 62% av 
befolkningen stemmer ikke, 0,4% skiller 
Ja- og Nei-siden.

• 07.10.16: President Santos tildeles Nobels 
Fredspris for sin rolle i fredsforhandlingene.

• 10.10.16 Regjeringen inviterer nei-siden 
til nasjonal dialog for å komme frem til et 
kompromiss. 

• 03.11.16: Nytt forslag til avtale presenteres 
for FARC og det må nå bli enighet mellom 
dem og regjeringen.

• President Santos håper at den nye avtalen 
blir vedtatt innen utgangen av året.

Den opprinnelige avtalen:
Jordbruksreform: Colombiansk regjering for- 
plikter seg til vesentlige investeringer i 
småskalajordbruk og innenfor landrettigheter.

Politisk deltakelse: FARC og andre politiske 
grupperinger skal få mulighet til å danne 
politiske partier og ikke lenger bli utestengt 
fra politikken.

Narkotika: Narkohandel finansierer konflikten 
på begge sider - nå skal de jobbe sammen for 
å få slutt på narkotikahandelen

Ofrene: Ofrenes rettigheter og overgangs- 
justis utgjorde den mest polemiske delen av 
hele diskusjonen i løpet av fredsprosessen og 
er et ekstremt sensitivt tema i Colombia. Det 
har blitt enighet om å opprette en internas-
jonal overgangsdomstol og en sannhetskom-
misjon. Dette garanterer mildere/alternative 
straffer for geriljasoldater som ikke har utført 
krigsforbrytelser, mens dømte krigsforbrytere 
ikke vil sone mer enn 8 år hvis de innrømmer 
skyld.

Våpenhvilen: Partene har blitt enige om 
en avvæpningsprosess av geriljasoldatene  
gjennom FN og en gjenintegreringsprosess av 
eks-geriljasoldater.

FAKTA

FRED OG FORSONING
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JONAS GAHR STØRE, LEDER I ARB.PARTIET
1) - I en verden med mange væpnede 
konflikter, flukt og nød, bør vi bygge videre 
på våre erfaringer og styrke vår innsats for 
fred og forsoning. Å forebygge konflikter, 
medvirke til fredsslutninger mellom parter, 
bidra til å redusere voldsnivået i konflikter og 
hindre at voldelige konflikter gjenoppstår, er 
et viktig arbeid. Det begrenser menneskelige 
lidelser og fremmer sosial og økonomisk 
utvikling. 

2) - Norge har bygget kunnskap og 
kompetanse om fred og forsoning over lang 
tid. Som et lite land uten strategiske interesser 
i de aktuelle konfliktregionene, oppnår vi 
ofte tillit og legitimitet. Det er ikke alltid 
innsatsen fører frem. Ofte vil èn av partene 
fremstille oss som partisk. Det kan også ofte 
ta lang tid før en ser resultater, og innsatsen 
må være langsiktig. Svekkes langsiktigheten i 
vårt fredsengasjement, svekker det også vår 
evne til å skape resultater. 

TRINE SKEI GRANDE, LEDER I VENSTRE
1) - Selvsagt er det viktig at Norge holder 
oppe fredsengasjementet, på bred front. 
Norge har i flere sammenhenger hatt en 
aktiv rolle i fredsarbeidet, ikke alltid like 
vellykket. Jeg vil spesielt understreke 
betydningen av arbeidet med:
• Forebygging av krig og konflikter: Ekstrem 
fattigdom kan skape vold og konflikter. Det 
i seg selv er grunn god nok for å drive 
fattigdomsbekjempelse globalt. Det er 
viktig at vi hele tiden ser på hva som er 
den bakenforliggende årsaken til vold og 
konflikt, ikke bare prøve å reparere på 
symptomene.  
• Å styrke arbeid i/med sivilsamfunn: Fred 
skapes ikke bare ovenfra. Det må bygges 
over tid, også på grasrotplanet. Og her er 
sivilsamfunnet avgjørende viktig.
• Kvinners deltakelse i forsonings- og 
fredsprosesser: Hvor mange voldelige 
konflikter er startet av kvinner? Kvinner er 
ofte ofre i konflikter, og kan ha viktige bidrag 

til hva som skal til for å oppnå varig fred. 

2) -Styrke: Norge blir sett på som en viktig 
fredsaktør, og har derfor muligheten til å 
spille en viktig rolle i fredsarbeid. 

-Svakhet: Vi tror arbeidet er gjort når 
forhandlinger har endt med en avtale. Det 
har vi en rekke eksempler på at har gått 
dårlig. Vi må huske på at arbeidet i praksis 
starter når avtalen er på plass. 

Vi spør 

 POLITIKERNE
1) Burde Norge styrke eller svekke sitt fredsengasjement?

2) Hvilke styrker og svakheter har norsk fredsengasjement?

Jonas Gahr Støre (Foto: Stortinget) Trine Skei Grande (Foto: Stortinget)

“Det er viktig å se årsaken 
til vold og konflikt, ikke 

bare reparere symptomene.”
             Trine Skei Grande. 

FRED OG FORSONING



Børge Brende (Foto: H)

BØRGE BRENDE, UTENRIKSMINISTER, HØYRE

1) - Konfliktløsning og bidrag til forsoning er sentralt i norsk 
utenrikspolitikk. Vi engasjerer oss fordi vi ønsker å bidra til 
en fredeligere verden. Det er i Norges interesse. Konflikt er 
at av de største hindrene for utvikling og ustabile stater kan 
være en trussel mot global sikkerhet. Regjeringen vil derfor 
opprettholde det sterke norske fokuset på fred og stabilitet. 

2) - Vi vurderer kontinuerlig hvilke virkemidler vi har og 
hva som er våre komparative fortrinn. Viktige særtrekk ved 
vårt fredsengasjement er at Norge skal være en langsiktig 
og troverdig partner. Den tverrpolitiske enigheten om 
fredsengasjementet, gjør at vi kan regnes med, også når 
det er regjeringsskifte i Norge og når det er nedturer i en 
fredsprosess. I tillegg er vi villige til å støtte opp under 
fredsengasjementet med bistand, slik vi for eksempel 
gjør i Palestina og Myanmar. I Colombia har vi gjennom 
minerydding i tidligere krigsutsatte områder vist gevinsten 
ved en fredsavtale. Et annet særtrekk ved det norske 
fredsengasjement er at vi legger til rette for inkluderende 
prosesser. Ofrenes rettigheter og kvinners deltagelse har 
vært sentralt gjennom fredsforhandlingene i Colombia. 

Vi må være realistiske med hensyn til hvor vi har en 
merverdi. Noen ganger er det ved å bringe parter sammen 
for fortrolige samtaler utenfor medias søkelys, andre ganger 
er det ved å være en solid støttespiller for FN eller andre 
aktører. I begge tilfeller skal vi være på tilbudssiden. Det 
er i Norges interesse. 

BARN PÅ FLUKT ER SPESIELT SÅRBARE 
Caritas er til stede langs fluktrutene og i mange av 
flyktningleirene. Ditt bidrag på kr 200,-  gir støtte og hjelp 
til mat, vann, klær og husly.

SMS: Send kodeord TAKK til 2160 (200,- kr per sms)

VIPPS ønsket beløp til 12135 
Merk innbetalingen FLYKTNINGER

Sharan (1½ år) 
fra Afghanistan.
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Kontaktinfo: Norges Unge Katolikker
Akersveien 16 A, 0177 Oslo

 nuk@nuk.no 
www.nuk.no

www.facebook.com/norgesungekatolikker

Dronning Mauds gate 10 B, 
0250 Oslo

Tlf: 22 83 05 50

Royal Rens AS

Ønsker du å kjøpe annonse i Caritas Info? 
Ta kontakt med birgit.vartdal@caritas.no

FRED OG FORSONING
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Malawi går mot den mest alvorlige humanitære krisen i landets 
historie. Den norske regjeringen har derfor omdisponert om 
lag 53 millioner kroner for å bøte på den akutte nøden i landet. 
Det meldte utenriksminister Børge Brende i en pressemelding 
17. oktober.  Utenriksministeren er spesielt bekymret for barna 
og at deres skolegang vil bli rammet. En del av innsatsen er 
derfor spesielt øremerket utvidelse av skolematordningen. 

Krisen skyldes svake avlinger som følge av flom og tørke 
de to siste årene. Rundt 6,5 millioner av landets 17 millioner 
mennesker er rammet av alvorlig matmangel. Det er 
forventet at antallet mennesker med behov for hjelp vil øke 
i tiden fremover.
- Caritas synes det er positivt at Norge øker matstøtten 
til tørkerammede Malawi. Vi har lenge varslet om 
sultkatastrofen som særlig rammer fattige småbønder på 
landsbygda. Skolematordningen er viktig, men vel så viktig 
er det å gjøre bøndene rustet til å takle klimaendringene, 
sier programkoordinator Aina Østreng. Det norske bidraget 
kanaliseres gjennom FN og frivillige organisasjoner.

NORGE ØKER MATSTØTTEN TIL MALAWI

(Foto: Caritas Norge)

Hver tirsdag og torsdag fra klokken 10:00 - 11:00 har 
Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell advokatvakt i Caritas 
ressurssenteret i Storgata 38 (inngang fra Hausmannsgate). 
De ønsker velkommen til alle med behov for fri juridisk 
veiledning. Tjenesten har på kort tid blitt svært populær. 
Derfor anbefaler Caritas interesserte å komme innom 
ressurssenteret på forhånd for å få tildelt tid.
Advokatfullmektig Helan Hafzullah (bildet) er en av dem 
som yter juridisk hjelp til innvandrere gjennom denne 
tjenesten. Konflikter på arbeidsplassen, arbeidsulykker og 
familiegjenforening er blant temaene som kommer opp 
under samtalene, forteller hun.
- Jeg syns det er hyggelig å komme hit for å møte mennesker 
og bidra med noe. Vi gir råd og veiledning ut i fra den 
situasjonen de som kommer hit er i. Ofte kan de ha krav 
på støtte fra det offentlige, som for eksempel fri rettshjelp, 
uten at de er klar over det, sier hun. 

GRATIS ADVOKATHJELP HOS CARITAS 
RESSURSSENTER I OSLO

- Det er absolutt mulig å utrydde 
sult i verden innen 2030. Det sier 
msgr. Pierre Cimbabo Ntakobajlra. 
Han er liaison offiser for Afrika i 
Caritas Internationalis. Msgr. Pierre 
Cimbabo Ntakobajlra besøkte Caritas 

i Oslo i slutten av oktober. 

Gjennom FNs bærekraftighetsmål 
nummer 2 har alle stater forpliktet seg 
til å utrydde sult, oppnå matsikkerhet 
og bedre ernæring, og fremme 
bærekraftig landbruk innen 2030. 

Dette er også Caritas Norges hovedmål. Men analytikere i DNV-GL, Det 
Norske Veritas hevder i en ny rapport at vi ikke vil klare å avskaffe sult i den 
fattige delen av verden. Det er msgr. Pierre Cimbabo Ntakobajlra uenig i.
- Målet er mulig å oppnå også i dag, så hvorfor skal vi vente i snart 15 år. 
Problemet er ikke mangel på mat i verden, men mangel på politisk vilje. 
Derfor må vi jobbe på mange nivåer for å avskaffe sult. Vi må mobilisere 
både på lokalt-, regionalt- og internasjonalt nivå. I dette arbeidet kan 
Caritas utgjøre en viktig forskjell fordi Kirken er til stede på alle disse 
nivåene. Vi vil aldri bli i stand til å endre hvordan ledere styrer hvis vi 
ikke klarere å engasjere folk ute i lokalsamfunnene, mener han.

MULIG Å UTRYDDE SULT INNEN 2030

(Foto: Caritas Norge)

(Foto: Caritas Norge)



 NYTT OM VERDEN

Vietnamesere i Norge har vist et stort engasjement og arrangert 
innsamlingsaksjoner flere steder i landet etter flomkatastrofen 
som rammet sentrale Vietnam 18. oktober. Flommen førte 
til alvorlige oversvømmelser som skadet og ødela 240 000 
boliger ifølge Vietnams Natural Disaster Prevention Office. 
Den hardest rammede provinsen er Quang Binh, der minst 
125 000 boliger har flomskader, ifølge lokale medier. Nesten 
25 000 boliger i Ha Tinh-provinsen skal ha blitt oversvømt, 
og provinsen Thua Thien-Hue har også blitt hardt rammet. 
Flommen har oversvømt rismarker og jordbruksland og 
har feid bort husdyr, veier og Vietnams viktigste nord-sør 
jernbanelinje. 25 mennesker mistet livet. Caritas Vietnam er 
til stede og bistår i redningsarbeidet.

SAMLET INN TIL FLOMOFRE I VIETNAM

(Foto: Caritas Internationalis)

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

I oktober ble de nordlige områdene av Filippinene rammet av 
to super-tyfoner. Få dager etter at tyfonen Sarika hadde påført 
store skader, feiet tyfonen Haima inn over Cagayan og Isabela-
regionene. FN-organisasjonen OCHA melder at 24 000 bønder 
er rammet, samt fiskeindustrien. Caritas-nettverket har bistått 
med humanitær innsats og Caritas Norge har hatt prosjekter 
på gjenoppbygging av hus etter tidligere tyfoner. Dette arbeidet 
har gjort at lokalbefolkningen har vært bedre rustet mot de 
voldsomme stormene som rammer Filippinene stadig oftere. 

SUPER-TYFONER RAMMET FILIPPINENE

Foto: Caritas Internationalis

Sri Lanka har et av verdens 
høyeste forbruk av skadelige 
sprøytemidler. Dette var et av 
mange viktige temaer da Caritas 
Sri Lanka satte matsikkerhet på 
agendaen på verdens matdag. 

På Sri Lanka er nyresykdommer 
og krefttilfeller i rask vekst som 
følge av giftstoffer i sprøytemidler 

som brukes i stor skala og uten reguleringer. Caritas matsikkerhetsprogram har 
derfor fokus på økologisk jordbruk og hvordan man kan dyrke næringsrike og 
allsidige avlinger uten bruk av kjemisk fremstilte og skadelige sprøytemidler. Det 
er nå stor etterspørsel etter økologiske produkter fordi folk opplever at de blir 
syke av maten de får fra det konvensjonelle industrilandbruket. 

I forbindelse med verdens matdag, arrangerte Caritas Sri Lanka, med støtte fra 
Caritas Norge, et to-dagers seminar om matsikkerhet i Kurunegala, to timer 
nord for hovedstaden Colombo. Den første dagen var viet innlegg fra eksperter 
innen agronomi og helse, samt politikere. Ministeren for de nordlige og vestlige 
områdene, Hon. Duminda Dissanayake, roste Caritas for å bringe frem viktig 
kunnskap i samarbeid med universiteter og forskningsinstitusjoner, og sa at han 
ønsket å gjøre vårt program til en nasjonal modell for et bærekraftig jordbruk 
for småbønder.

VERDENS MATDAG PÅ SRI LANKA

(Foto: Caritas Norge)
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Den Sentralafrikanske Republikk rammet av

KONFLIKT OG SULT
Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

Den farlige situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (SAR) gjør det vanskelig for 
folk å skaffe nok mat. Nesten halvparten av befolkningen er underernært. 837 000 mennesker har flyktet 

fra hjemmene sine på grunn av væpnede gruppers herjinger.

– Caritas er bekymret over manglende 
internasjonal interesse for en av verdens aller 
mest sårbare stater, en glemt konflikt som 
grunnet landets manglende strategiske og 
politiske betydning får liten oppmerksomhet 
og lite humanitær hjelp, sier Marit Sørheim, 
leder av internasjonal avdeling i Caritas Norge.

Det var i 2013 at de såkalte Seleka -opprørerne 
fra den nordlige, muslimske deler av Den 
sentralafrikanske republikk grep makten 
for en kort periode i et blodig kupp. Kuppet 
satte i gang en voldsbølge da kristne såkalte 
Anti-Balakastyrker fra sør gikk til hevnangrep 
på muslimske samfunn over hele landet. 
De drepte tusenvis av sivile. Etter langvarig 
internasjonalt press, trakk kuppmakernes 
president seg i 2014, men volden har fortsatt.

Konflikten har sin bakgrunn i historiske 
motsetninger mellom ulike grupper og en 
stat som siden uavhengigheten i 1960 har 
vært lite opptatt av befolkningens velferd, og 
som kontrollerer bare en liten del av landet. 
Dette har ført til at særlig den nordlige, isolerte 
regionen har blitt marginalisert. Store deler 

av den fragmenterte Ex-Selekabevegelsen 
har sitt utspring her. Selv om religion ikke 
utgangspunktet var en del av konflikten, 
førte overgrepene begått av begge sider til 
framvekst av sterke motsetninger og vold 
mellom muslimske og kristne samfunn. Mange 
har derfor opplevd å bli angrepent og drevet 
på flukt av sine naboer.  

Halve befolkningen sulter
The International Food Policy Research 
Institute, IFPRI, lanserte nylig sin Global 
Hunger Index for 2016, og slår fast at Den 
Sentralafrikanske Republikk er det land i verden 
hvor høyest andel av befolkningen, 47,7 %, 
er underernært.  Likevel er FN sin operasjon i 
landet sterkt underfinansiert. 

Sørheim forteller at matsikkerhet er en prioritet 
i Caritas sitt arbeid i landet.
 - Vi har til sammen nådd 40 000 mennesker 
rammet av konflikten med matutdeling, 
utdeling av såkorn og redskaper og 
inntektsbringende aktiviteter. Fred og 
forsoningstiltak er gjennomgående for alt vi 
gjør; splittelsen mellom ulike etniske grupper 

er dyp, og forsoning legger grunnlaget for 
varige løsninger for de som har måttet flykte, 
sier hun.

Fortsatt ustabilt
En overgangsregjering tok over regjerings-
makten i 2014, men klarte ikke å forhindre 
at landet nå praktisk talt er delt i to, der 
Seleka-opprørerne har kontroll over den 
nordlige deler av landet. I februar 2016 fikk 
Den sentralafrikanske republikk en lovlig valgt 
president.  Situasjonen er imidlertid fortsatt 
svært spent, og humanitære organisasjoner 
kan bare bevege seg i en begrenset del 
av landet. Noen regioner opplever en viss 
stabilitet, men store deler av landet er fortsatt 
preget av voldelige sammenstøt mellom de 
to væpnede gruppene, kriminelle bander og 
angrep på sivile.

- Krig og konflikt er en vesentlig årsak til 
sultproblemene i verden. FNs bærekraftsmål 
nummer to, om å utrydde sult innen 2030, 
kan bare nås dersom verdenssamfunnet gjør 
mer for å forebygge og løse konflikter, mener 
Sørheim.

Mange familier

HAR MISTET ALT
Fortalt til Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge

Livet på flukt er preget av usikkerhet, brutale minner og lite mat, forteller Yougouda Labi og  Sadia, 
to av dem som har fått hjelp av Caritas til å komme seg gjennom hverdagen.

 Matsikkerhet er en prioritet i Caritas programmer i Den sentralafrikanske republikk.
 (Foto: Caritas Norge)
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YOUGOUDA LABI:
- En nabo advarte oss om at nå kommer de for å drepe muslimer. Han 
sa at vi måtte reise med en gang. Jeg samlet de som var i landsbyen 
av storfamilien og flyktet til småbyen Boda, der vi nå befinner oss. 
Noen familiemedlemmer var langt unna og gjette kvegflokken. Bare 
noen få av dem klarte seg, og er i dag flyktninger i Kamerun, forteller 
Yougouda Labi.

Da Yougouda Labi og familien kom til Boda, fikk de husrom hos en 
bekjent, og leier nå huset de bor i. De takker gode naboer for at de 
får låne en liten jordflekk å dyrke på og Caritas for frø og opplæring i 
å dyrke grønnsaker.
 – Vi hadde ikke klart oss uten denne hjelpen, sier han.  Yougoudas kone, 
Maimuna Djoboli, deltar i spare- lånegrupper i regi av Caritas, og kan 
på den måten investere i nye produkter til butikken. 

I Boda lever muslimer i en liten enklave i byen. Innenfor den er de 
trygge, og tilstedeværelsen av FNs fredsbevarende styrke, MINUSCA, 
gir en viss beskyttelse. De kan imidlertid ikke bevege seg langt uten-
for enklaven, og dette begrenser naturlig  nok deres muligheter til å 
komme seg økonomisk på fote igjen. Når vi spør Yougouda om han 
ser noen mulighet til å vende hjem, blir han alvorlig og sier han ikke 
tør sende noen for å finne ut av forholdene hjemme, risikoen er for 
stor. Men hans drøm er at hele familien en dag skal kunne vende hjem. 

Han takker for at vi vil skrive om hans historie. Han kan ikke lese og 
skrive selv, og sier at dette åpner en dør til hans erfaringer. – Det at vår 
historie blir fortalt, gir oss verdi som mennesker, sier han.

SADIA:
Sadia forteller at hele familien var i huset da et av barna ble truffet av et 
skudd og døde. Alle flyktet fra huset i panikk og kom bort fra hverandre 
i skogen. Hun fant igjen de seks andre barna, men mannen vet hun 
fortsatt ingenting om. To år senere er hun fortsatt preget av det hun 
har vært gjennom, men er med støtte fra Caritas i ferd med å bygge 
opp igjen et liv for seg og familien. 
Sadia bodde i utkanten av Boda, en liten by i den sørvestre delen av Den 
sentralafrikanske republikk, like ved et kristent nabolag. Hun og barna 
flyktet til en annen del av byen, og bor i dag i den såkalte muslimske 
enklaven. Hun føler seg trygg, men kan ikke bevege seg utenfor. Hennes 
gamle nabolag er ikke trygt lenger, det ligger for tett på de kristne 
naboene som angrep familien, og som hun ikke lenger stoler på. 

Sadia er med i en jordbruksgruppe som dyrker grønnsaker for salg, i 
tillegg til en spare – lånegruppe. Gjennom den har hun lånt penger og 
investert i ingredienser til kaker som hun selger med en liten fortjeneste. 
På denne måten klarer hun fø familien og å betale skolepenger for de 
fem eldste barna. Hun er imidlertid bekymret for framtiden, de siste to 
månedene har ikke inntektene strukket til husleien. 

Sadia og familien flyktet i  
panikk da et av barna ble 

truffet av et skudd og døde.  
(Foto: Caritas Norge)

  Yougouda Labi drømmer om at han og   
  familien en dag kan vende hjem.  
 (Foto: Caritas Norge)e)

Mange familier

HAR MISTET ALT
Fortalt til Marit Sørheim, leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge

Livet på flukt er preget av usikkerhet, brutale minner og lite mat, forteller Yougouda Labi og  Sadia, 
to av dem som har fått hjelp av Caritas til å komme seg gjennom hverdagen.

EN VERDEN UTEN SULT ER MULIG
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I en tid der over 65 millioner mennesker er 
drevet på flukt, hvor klimaendringer truer 
matproduksjonen for millioner av fattige 
og hvor mange erfarer å bli utstøtt og 
marginalisert, er det ingen overraskelse at 
pave Frans og arrangementene i Lund rettet 
søkelyset mot vårt felles ansvar for å hjelpe 
mennesker i nød. Et felles ansvar som blant 
annet ble bekreftet i signeringen av en 
intensjonsavtale mellom Caritas Internationalis 
og Lutherian World Service (Det Lutherske 
Verdensforbunds humanitære arm).

Besøk i forsoningens tegn
Anledningen for pavens besøk var 500- 
årsmarkeringen for reformasjonen. 500 år med 
splittelse har medført store lidelser for utallige 
mennesker. Religion har gjentatte ganger 
blitt redusert til et instrument for politiske 
interesser og brukt til å legitimere konflikter 
mellom stater. Religion har også blitt brukt for 
å etablere et skille mellom «oss» og «dem» på 
en måte der vårt felles ansvar for «den andre» 
reduseres på bekostning av det felles gode.

Også i Norge fikk reformasjonen blodige 
konsekvenser og medførte at mennesker 
ble drevet på flukt på grunn av sin tro. 
Helt frem til 1956 finner vi i grunnloven en 
diskriminering ved at Jesuitter ikke hadde 
adgang til kongeriket. Vi ser også i dag hvordan 
religion aktivt blir brukt for å holde mennesker 
utenfor fellesskapet, men også for å legitimere 
forfølgelse. 

Biskopen av Aleppo
I Syria og Irak blir religiøse minoriteter aktivt 
forfulgt, drept og fordrevet. Derfor var det 
naturlig at biskop Audo, som er biskop i 
Aleppo og president for Caritas Syria, var en 
av hovedtalerne under markeringen. Biskop 
Audo løftet frem den svært tøffe situasjonen 
for kristne i Syria og Aleppo, men samtidig 
la han vekt på at vi ikke må la det som skjer 
der nå få føre til en større splittelse mellom 
personer av ulik tro.
- I en tid preget av forfølgelse, har Caritas i Syria 
vokst seg sterkere og får stadig anerkjennelse 
for det arbeidet de gjør for mennesker i nød, 

fortalte han i et møte med generalsekretær 
Martha R. Skretteberg, i Caritas Norge. Størst 
behov var det ifølge biskopen for ressurser til 
arbeidet med å gi barn mulighet til utdanning 
i Syria, der over tre millioner barn ikke får gå 
på skole. I tillegg trakk han frem behovene for 
mer medisinsk støtte og ikke minst behovet for 
traumebehandling, for at mennesker som har 
vært på flukt og utsatt for overgrep kan klare 
å gjenoppbygge sine liv når freden vender 
tilbake.

Personlig møte med paven
Skretteberg fikk også mulighet til et kort møte 
med Pave Frans. Hun benyttet anledningen til å 
rette oppmerksomheten mot glemte konflikter, 
slik som konfliktene i Den sentralafrikanske 
republikk og i Sør-Sudan. Hun tok også opp 
fredsprosessen i Colombia og Caritas Norges 
arbeid for integrering av innvandrere i Norge.  
Som svar oppmuntret og motiverte Pave Frans 
til utholdenhet i dette viktige arbeidet med 
å bygge bro og gi mennesker mulighet til å 
leve verdige liv.

Forsoning og de marginaliserte var tema under

PAVENS BESØK
Av Alexander Golding, fagsjef i innenlandsavdelingen i Caritas Norge.

Fra 31. oktober til 1. november besøkte pave Frans Lund og Malmø i anledning  
500-årsmarkeringen for reformasjonen. Caritas var aktivt til stede under markeringen, som også ble  

benyttet til å sette internasjonale humanitære utfordringer på dagsorden.

Pave Frans og Pastor Martin Junge, generalsekretær i Det Lutherske Verdensforbund. 
Foto: Magnus Aronson/Svenska kyrkan.

PAVE FRANS I SVERIGE
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Det forteller Usman Mushttaq og Nadzieja 
Buraya. De to engasjerte legene jobber som 
frivillige for Caritas tre timer hver uke og merker 
det er stort behov for tjenesten.

Sammen tar Usman og Nadzieja imot pasienter 
på åtte språk.  Norsk, engelsk, hindi, urdu, 
russisk, polsk, italiensk og tysk. Mens noen 
bruker tilbudet fordi de ikke har fastlege i 
Norge ennå, kommer andre fordi de ønsker 
helseråd og veiledning på et språk de forstår. 
Enkelte har kanskje helt andre ærender ved 
Ressurssenteret, men benytter seg av sjansen 
til å få snakket med en lege når de likevel er der. 

Mange tar ikke vare på helsa
Usman Mushttaq forteller at mange 
arbeidsinnvandrere ikke tar vare på helsa si.
- De har vanskelige levekår og det gjør dem 
deprimerte, så lar de følelsen av håpløshet 
få dominere og glemmer seg selv. Noen er 
deprimerte fordi de ikke har jobb, andre jobber 
så mye at de blir utbrent. Derfor er noe av det 
viktigste vi kan gjøre å oppmuntre dem til å 
trene og til å spise sunt, mener han. Usman 

tror det hadde betydd mye for svært mange 
om Caritas i tillegg til legekonsultasjoner også 
kunne hatt et tilbud om fysisk aktivitet for 
innvandrere. Dette ville også bidratt til å bedre 
deres psykiske helse. Mange blir gladere bare 
de får noen å snakke med, sier han.

Høyt blodtrykk og diabetes
Helseproblemer som høyt blodtrykk og diabetes 
går igjen blant de som besøker legene ved 
ressurssenteret. 
- Selv om mange har fått påvist disse 
sykdommene hos lege tidligere, lar en del 
være å ta medisinene sine. Dette kan føre til at 
de utvikler langt alvorligere sykdommer som 
hjerteinfarkt, sier Nadzieja. 
Hun forteller at noen lar være å ta medisiner 
fordi de frykter kostnadene, mens andre bare 
har sluttet å ta vare på seg selv.
 
Dersom de oppdager alvorlig sykdom, viser de 
pasientene videre enten til legevakten eller til 
Røde Kors og Kirkens Bymisjons helsesenter for 
papirløse migranter.  

Tid til å prate
- Vi har små ressurser og det er begrenset hva 
vi kan gjøre for dem, men vi er ikke begrenset 
i form av tid, og det er det mange som setter 
pris på. Vi kan snakke med dem så lenge de 
vil, sier Usman. 
Selv finner de to legene motivasjon til jobben 
som frivillige for Caritas både i erfaringen de 
får ved Ressurssenteret og i ønsket om å gi noe 
tilbake til samfunnet.

- Jeg savnet legejobben min da jeg kom til 
Norge fra Polen, så dette var en god mulighet 
for meg. Samtidig er det viktig for meg å hjelpe 
mennesker, sier Nadzieja.

- For meg er det en hjertesak å hjelpe 
mennesker i sårbare situasjoner. Sammen med 
alle de andre som jobber ved Ressurssenteret, 
føler jeg at jeg er en del av en bevegelse. Det 
er viktig å skape forandring i samfunnet. Vi må 
i alle fall prøve. Dessuten ser jeg at de som vi 
hjelper blir glade og det gir meg motivasjon til 
å fortsette, sier Usman. 

Språkmektige leger ved Caritas

RESSURSSENTER I OSLO
Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

Hver tirsdag ettermiddag fra 12-15 har innvandrere muligheten til  
å gå til legen hos Caritas Ressurssenter i Oslo. Tilbudet har blitt svært populært. 

Legene Usman Mushttaq og Nadzieja Buraya snakker 
til sammen åtte språk. (Foto: Caritas Norge)



Fattigdom og vold preger hverdagen til mange barn i DR Kongo. Som fadder hjelper du ikke bare et barn, 
men mange barn. Du blir en viktig del av livet til de mest fattige og sårbare barna. Med din støtte kan du 
gi flere barn hjelp til utdanning, mat, rent vann, bedre helse og økonomisk sikkerhet.

”Når jeg blir stor,  
vil jeg bli prest”

Makangu er 8 år gammel og bor  
i DR Kongo. Han går i 1. klasse på  
en lokal skole støttet av Caritas.  

Å BLI FADDER ER ENKELT!  
SMS kodeord CARITAS til 2160, eller registrer deg på caritas.no 
(fadderskapet koster kr 250,- per mnd.)

Bli fadder i dag, og hjelp barn som Makangu med å oppfylle sine drømmer

BLI FADDER I DAG
- og gi barn en bedre fremtid!

Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge
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