
1

 CARITAS
 InFO     

1/ 2015

FASTEAKSJONEN 2015
Skaperverket: Vår gave, vårt ansvar!



2

Vi er nå inne i fastetiden, en botstid hvor målet er å begrense legemlige behov til fordel 
for det åndelige. I denne tiden er det viktig å bruke tid til å tenke over 
hva som er viktigst i våre liv, vennskap, familie og Guds kjærlighet. Det 
er også en tid hvor vi skal gi av vårt eget, og dele med andre. Vi må 
heller ikke glemme å vise kjærlighet til de vi ikke kjenner. Gjennom 
nestekjærligheten er alle medmennesker våre brødre og søstre.

Vi har alle et ansvar for å ta vare på Guds skaperverk. I år handler 
fasteaksjonen «Skaperverket: Vår gave-vårt ansvar» om klima, som 
står høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer oftere 
og med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. 
Stadig flere utsettes for konsekvensene av flom, tørke og orkan.  
Derfor er klima et viktig tema for Caritas og vil fortsette å være det  
i årene som kommer. Pave Frans har også engasjert seg og vil komme med flere initiativ  
i 2015. I januar i år besøkte paven den filippinske byen Tacloban, som ble rasert av  
tyfonen Haiyan i 2012. Han ønsket å vise solidaritet med ofrene og samtidig overbevise 
verdens politiske ledere om at de må strekke seg lenger for å bekjempe klimaendringene.   

Caritas-nettverket gir raskt humanitær bistand når naturkatastrofene rammer. Vi har bidratt 
til gjenoppbygging av flere filippinske byer etter tyfonen og da flom rammet Sri Lanka 
over jul og nyttår, var vi i stand til å gi hjelp umiddelbart. Dette er tydelige eksempler på 
hvordan Caritas arbeider for å møte utfordringene klimaendringene skaper.  En av Caritas 
Norges hovedsatsningsområder er matsikkerhet som er spesielt utsatt for effektene av 
ulike typer klimaendringer. Det er de fattigste og mest sårbare som blir hardest rammet 
av klimaendringene. Caritas gir medmennesker verktøy og veiledning slik at de selv kan 
takle utfordringene og dermed hjelpe sin familie. 

Fastetiden vi nå er inne i, er en spesiell tid. For første gang på 1600 år blir det ikke 
avholdt gudstjenester i Mosul i Nord-Irak. I regionen finner vi noen av de eldste kristne 
samfunnene som har eksistert. Bare fem familier er igjen etter at 80 000 kristne flyktet 
fra området på grunn av IS’ herjinger. Da jeg var i Irak nylig møtte jeg flere kristne på flukt 
og besøkte flyktningeleirer hvor mennesker manglet husly, tepper og utdanningstilbud 
for barna. Det eneste lille lysglimt de hadde var håpet. Mister de det, har de mistet alt.  

Jeg håper fastetiden gir rom for refleksjon. Hver av oss kan gjøre litt. Til sammen kan 
vi gjøre mye. La oss stå opp for våre brødre og søstre. La oss stå opp for skaperverket.  

I denne utgaven av Caritas Info kan du lese mer om både årets fasteaksjon og om vårt 
arbeid for å møte utfordringene klimaendringene skaper. 

Jeg ønsker alle en fortsatt god og meningsfylt fastetid.

Med vennlig hilsen.

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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Klima står igjen høyt på den politiske dagsorden. Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere  
kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm er i økende grad globale 
fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også pave Frans engasjert seg  

i det som omtales som vår tids største utfordring.

Klimaendringer - vår tids største 

UTFORDRING
Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia i Caritas Norge.

- Klimaendringer, tap av biologisk mangfold 
og avskoging viser allerede den ødeleggende 
effekten av den katastrofen vi er vitne til, sa 
paven til nettavisen the Observer nylig.

Jordens klima påvirkes av mange kompliserte 
prosesser og kan ikke uten videre reduseres 
til enkelte værfenomener. Men forskning som 
nå ledes av FNs klimapanel har over flere tiår 
kunnet vise til en trend med gradvis opp- 
varming av temperaturen på jorda, som gir seg 
utslag i ulike klimaendringer rundt omkring  
på kloden. Det vitenskapelige grunnlaget 
for å kunne hevde at det er menneskelig  
påvirkning gjennom utslipp av klimagasser, 
eller drivhusgasser, som har er skyld i denne  
utviklingen regnes nå som sikkert. Denne  
kjensgjerningen har imidlertid ennå ikke  
ledet til nødvendige gjennombrudd i de  

internasjonale klimaforhandlingene mellom 
verdens stater. Formålet med forhandlingene  
er å forhindre farlige klimaendringer truer  
økosystemer, dyr og mennesker. Pave Frans 
mener det er svært viktig å ta vare på  
skaperverket. 

- Mennesker kan iblant tilgi, men naturen gjør 
det aldri. Om vi ikke tar vare på miljøet finnes 
det ingen annen utvei.

Paven vil komme med flere initiativ i 2015 
for å overbevise verdens politiske ledere om 
at de må strekke seg lenger for å bekjempe  
klimaendringene. I januar besøkte paven 
den filippinske byen Tacloban, som ble rasert  
tav tyfonen Haiyan i 2012. Etter besøket vil 
han sende ut en encyklika som tar for seg  
problemene knyttet til klimaendringene.  

En jente sitter på ruinene av en skole på øya Samar, hvor tyfonen Haiyan traff aller først. Tyfonen er en av de kraftigste tropiske syklonene som er registrert noensinne og Caritas har 
bidratt til gjenoppbyggingen i etterkant. Foto: Caritas Norge.

Pave Frans kommer med flere initiativ i 2015 for å 
overbevise verdens politiske ledere om at de må strekke 
seg lenger for å bekjempe klimaendringene.
Foto: Caritas Internationalis.
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Caritas-nettverket har gitt humanitær bistand og bidratt til 
gjenoppbygging av flere filippinske byer etter tyfonen. Det er 
et tydelig eksempel på hvordan Caritas’ arbeid imøtekommer  
utfordringene knyttet til klimaendringer. Et annet eksempel er  
flommen som rammet Sri Lanka over jul og nyttår. Også her var  
Caritas-nettverket raskt til stede med hjelp. Matvaresikkerhet er en av 
Caritas Norges hovedsatsningsområder og et felt som er spesielt utsatt 
for effektene av ulike typer klimaendringer. Det er de mest fattige 

av oss som blir hardest rammet av klimaendringene. Hyppigere og 
kraftigere værfenomen fører til tap av liv, sult, og tapt livsgrunnlag i 
Sør. Derfor er klima et viktig tema for Caritas i 2015 og vil fortsette å 
være det i årene som kommer. 

Les mer om Fasteaksjonen 2015 «Skaperverket: Vår gave -  vårt 
ansvar»! på www.caritas.no.

Flora Badanoy, (39) bor på den østlige delen av øya Samar på Filippinene, hvor Caritas 
Norge støtter gjenoppbyggingen gjennom de lokale partnere Caritas Filippinene og 
Catholic Relief Services. Foto: Caritas Internationalis.

Klimatilpasning: Planting av trær som tar opp CO2 hindrer ørkenspredning. Matvare- 
sikkerhet er spesielt utsatt for effektene av ulike typer klimaendringer og er et av Caritas 
Norges hovedsatsingsområder. Foto: Caritas Internationalis.

KLIMAENDRINGER 
OG KLIMATILPASNING

• Temperaturen på jorden har økt med 0,85 grader siden førindustriell tid 
som følge av økende utslipp av klimagasser, hovedsakelig gjennom bruk 
av fossil energi som kull og olje.
• Temperaturøkningen medfører klimaendringer som gir utslag i form av 
økt nedbør, flom, tørke og kraftigere stormer. Noen land er mer berørt og 
sårbare enn andre, spesielt i Sør.
• Konsekvensene av klimaendringer er merkbare allerede i dag og vil  
fremover kunne medføre at noen områder blir ubeboelige, betydelig  
redusert matproduksjon og kollaps av økosystemer. Klimaflyktninger kan 
bli en stor utfordring, spesielt i Asia og Afrika. 
• Klimatilpasning handler om å gjøre valg som reduserer de negative  
konsekvensene av klimaendringene og utnytte de positive konsekvensene.  
Planting av trær som tar opp CO2 og hindrer ørkenspredning er et  
eksempel på dette. 

DE INTERNASJONALE 
KLIMAFORHANDLINGENE

• Forhandlinger mellom verdens stater for å enes om en internasjonal 
klimaavtale.
• Den forrige avtalen, Kyoto-protokollen, utløp i 2012 og en ny avtale 
er enda ikke fremforhandlet. Etter planen skal en ny avtale ferdigstilles 
i Paris i desember 2015. 
• Under klimaforhandlingene er det satt et mål om å begrense den globale 
oppvarmingen til to grader fra førindustriell tid for å unngå farlige og 
ukontrollerbare klimaendringer.
• Målsetningen forutsetter at verdens stater reduserer det samlede utslipp 
av klimagasser. Det er imidlertid ikke enighet om hvordan dette skal 
gjøres, spesielt fordelingen mellom stater.

FASTEAKSJONEN 2015
STØTT FASTEAKSJONEN: 
SKAPERVERKET – VÅR GAVE, VÅRT ANSVAR!
Fasteaksjonen 2015 setter fokus på klima og miljø. Les mer om aksjonen og gi et bidrag på 
www.caritas.no eller ved å sende SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr. 100,- per SMS). 
Du kan også gi et bidrag ved å benytte kontonummer: 8200.01.93433 ved å merke bidraget 
“Fasteaksjonen 2015” eller ved å skanne QR-koden.

Takk for ditt bidragl
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Måtte menighetene bli øyer av 

BARMHJERTIGHET!
«Gjør hjertene sterke» (Jak 5.8).

Kjære brødre og søstre,

Fasten er en fornyelsens tid for hele Kirken, for alle menigheter og 
alle troende. Fremfor alt er fasten en nådens tid (2. kor 6:2). Gud ber 
oss ikke om noe han ikke allerede har gitt oss. «Vi elsker fordi han 
elsket oss først» (1. Joh. 4.19). Han har ikke skjult seg for oss. Hver 
og en av oss har en plass i Hans hjerte. Han kjenner oss ved navn, 
Han bryr seg om og oppsøker oss når vi har vendt oss bort fra ham. 
Han er interessert i hver og en av oss, for Hans kjærlighet tillater ikke 
at Han er likegyldig til det som skjer med oss. Når vi er friske og har 
det komfortabelt har vi ofte lett for å glemme andre (noe Gud aldri 
gjør). Vi lar ikke andres problemer, deres lidelse og den urettferdighet 
de må utholde, bekymre oss… Våre hjerter blir kalde. Så lenge jeg 
er ved relativt god helse og har det godt, tenker jeg ikke på de som 
ikke har det like godt som meg selv. I dag har denne egoistiske  
likegyldigheten fått så store globale dimensjoner at vi kan snakke om 
en likegyldighetens globalisering. Dette er et problem vi som kristne 
er nødt til å konfrontere.

Når Guds folk overgir seg til Hans kjærlighet finner de svaret på de 
spørsmål som historien alltid har stilt. En av de mest presserende  

 
 
 
 
utfordringer jeg ønsker å sette fokus på i dette budskapet er nettopp 
likegyldighetens globalisering.

For kristne er likegyldighet til vår neste og til Gud en reell fristelse. 
Hvert år, i fastetiden, trenger vi derfor igjen å høre profetenes stemme 
som roper ut og utfordrer vår samvittighet.

Brødre og søstre, la oss i denne fastetid be til Gud: «Fac cor nostrum 
secundum cor tuum», omskap vårt hjerte etter ditt hjerte (Litani til 
Jesu guddommelige hjerte). Da vil vi motta et hjerte som er fast og 
barmhjertig, oppmerksomt og sjenerøst, et hjerte som ikke er lukket, 
likegyldig — og som ikke er et offer for likegyldighetens globalisering.
Måtte denne fastetid bli en åndelig fruktbar tid for alle troende og 
det kirkelige fellesskap. Jeg ber dere alle om å be for meg. Må Herren 
velsigne dere og Vår Frue bevare dere.

Foto: Caritas Internationalis.

Av Alexander Golding, leder for innenlandsarbeidet i Caritas Norge.

UTDRAG FRA PAVE FRANS’ FASTEBUDSKAP
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TRE OM FASTEN

Snit Ghebriel
Aktivt i Norges Unge Katolikker, tidligere medlem av Karitativt utvalg som blant annet har 
ansvar for å arrangere Adventsaksjonen.

Hva betyr fastetiden for deg?
Fasten er for meg en tid hvor jeg lever et enklere og mer nøkternt liv. Det er en tid hvor jeg 
har lettere for å se livet mitt utenfra; hvilke goder jeg har og å fokusere på det viktigste jeg 
har – troen min. Fastetiden innebærer også glede for meg, da det er enklere å sette pris på 
søndagen for det den er verdt. Samtidig er det umulig å ikke glede seg til Påsken!

Hva gjør du annerledes i årets fastetid?
Jeg liker å bruke fastetiden til å fornye vaner, og i år har jeg bestemt meg for å sette av mer 
tid og energi til bønn. Blant annet dropper jeg slumringen om morgenen til fordel for mor-
genbønnen. Siden jeg nå har en jobb ved siden av studiene, vil jeg også legge litt penger i 
boksen min til fasteaksjonen for hver dag jeg jobber. 

Georg Fredrik Rieber-Mohn
Styreleder i stiftelsen Fritt Ord og tidligere menighetsrådsleder 
i St. Theresia menighet på Hønefoss.

Hva betyr fastetiden for deg?
- Jeg forsøker å undertrykke alle verdslige fristelser og slik samle tankene om det vesentlige:  
Forberedelsen til Kirkens største høytid – påsken – som innfrielsen av det løftet Gud ga  
i julens budskap. Hyppigere messedeltagelse og mer intenst bønneliv hjelper oss på veien 
mot Jerusalem.

Hva gjør du annerledes i årets fastetid?
- Etter nylig å ha levd et par uker blant fattige og fromme mennesker, nonner og legfolk  
i Vietnam, er mitt sinn vendt mot deres vanskelige situasjon. I ett av klostrene som tok seg av 
psykisk utviklingshemmede barn, sa priorinnen: «Vi passer på at alle barna hver dag opplever 
kjærlighetshandlinger og ser at de blir lykkelige av det!». Den uttalelsen grep meg, for på 
det punkt er vi alle like, og som er Kristi hjerte nær. Vi gripes alle av kjærlighetsgjerninger og 
det er også essensen i pavens fastebudskap. Så la oss glede våre medmennesker med slike 
gjerninger i denne fastetid.

Øystein Bildt
Styreleder i Caritas st. Paul i Bergen, og sentral initiativtaker for Caritas Infosenter i Bergen.

Hva betyr fastetiden for deg?
- Jeg ser alltid frem til fasten. Det er helt greit å avstå fra noen “goder” som f.eks. ekstra god 
mat og drikke. Denne lille boten frigjør tid og energi til andre ting. Den frigjorte tiden kan 
brukes til å gå til messe og til å gå korsveien. Fastetiden innebærer også å være mer tilstede 
for andre og å gi et bidrag til de fattige. 

Hva gjør du annerledes i årets fastetid?
- I år har jeg mer tid enn tidligere år. Derfor har jeg anledning og intensjoner om å gå mer til 
messe enn jeg pleier. Jeg vil også forsøke å få med meg så mye som mulig av menighetens 
fasteretrett.
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- De som nekter å konvertere risikerer å bli drept, og i beste fall 
må de betale store bøter. Mange kristne og minoritetsgrupper har 
mistet livet og det er i praksis umulig for dem å utøve sin gudstro. 
Fordrivelsen av religiøse minoriteter står i fare for å bli permanent, 
forklarer Skretteberg.

Hun var nylig i Irak hvor hun besøkte flere landsbyer utenfor Dohuk 
rett nord for Mosul og nær frontlinjen mot IS. Dette er regionen hvor 
vi finner noen av de eldste kristne samfunnene som har eksistert og 
hvor det for første gang på 1600 år, ikke blir avholdt gudstjenester.

- Både kristne og jesidier frykter at IS skal fortsette sin offensiv nordover  
og true områder de nå befinner seg i. Mange jeg snakket med har 
grusomme erfaringer fra hva IS gjør mot sivilbefolkningen. Jeg traff for 
eksempel fedre hvor deres døtre er kidnappet og resten av familien 
var blitt massakrert. 

Frykter religiøs 

RENSING I IRAK
Av Trine Lejon, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

80 000 kristne er drevet på flukt fra Mosul i Nord-Irak som følge av IS’ herjinger. 
Bare fem familier er igjen i byen. - Vi er vitne til en religiøs rensing, mener generalsekretær

i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg var nylig i Nord-Irak hvor hun blant annet 
delte ut tepper på vegne av Caritas Norge. Hun møtte mange jesidier og kristne som er 
forfulgte for sin tro. Foto: Caritas Norge.

Hashem Majed ble skadet under flukten fra IS, men sammen med sine tre døtre har han klart å komme til et sted hvor de kan føle seg trygge. Foto: Caritas Norge.
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Mange barn er på flukt i Irak. På grunn av sitt etniske opphav, eller foreldrenes gudstro er de drevet på flukt i ung alder.
Foto: Caritas Norge.

Erkebiskpo Bashar Warda og Fader Philippe ved flyktningeleiren Ankwa utenfor Erbil i Nord-Irak. Foto: Caritas Norge.

Mest utsatt: Ved flyktningeleiren Ankwa i Erbil har erkeb-
iskopen og Fader Philippe åpnet et senter for barn. Her 
får barna en trygg plass hvor de kan leke og bli kjent 
med andre barn. Foto: Caritas Norge.

Mennesker som har flyktet fra Mosul søker  
beskyttelse i flyktningeleirer, falleferdige hus, 
gårdsplasser, garasjer og kjellere over flere 
områder og byer i Nord-Irak. Det er vanskelig 
å nå frem med hjelp når folk har søkt tilflukt  
i et stort geografisk område. Derfor har Caritas 
Norge i samarbeid med Caritas Irak og Caritas  
Sveits satt opp distribusjonspunkter, hvor 
mennesker kommer og blir tildelt nødvendig  
utstyr for å overleve. Mat, husly, ulltepper, 
varmeovner, klær og hygieneartikler blir 
delt ut. Men det er fortsatt et enormt behov 
for hjelp, og Caritas kartlegger behovene til 
denne gruppen fortløpende.

- I løpet av ett år er situasjonen sterkt for- 
verret. Antall mennesker som trenger hjelp 
har økt kraftig. Men samtidig ser vi at det 
har blitt færre midler for å gi hjelpen som er 
nødvendig, sier Skretteberg.

Kirken åpner dørene
Den katolske kirken har en aktiv rolle i det 
humanitære arbeidet og er en trygg havn for 
titusenvis av mennesker som har flyktet fra 
IS-kontrollerte områder. Om lag ni mil utenfor 
Mosul i byen Erbil, møter Caritas erkebiskopen 
av Nord-Irak, Bashar Warda og Fader Philippe. 
De har ansvaret for flyktningeleiren Ankwa. 

- Kirken åpner sine dører for dem som trenger 
det mest. Den humanitære situasjon er nå 
verre enn noen gang på grunn av vinteren. 
Dårlige klær og uholdbare boforhold gjør at 
mange blir syke. Barna er spesielt utsatt. Det 
viktigste er å få dem i aktivitet. Hvis de sitter 
stille i taushet øker mulighetene for at de blir 

traumatisert. Derfor har vi åpnet et senter for 
barn hvor de kan få en trygghet og en plass å 
leke. På denne måten blir de også sosialisert 
inn i et fellesskap, forteller erkebiskopen.

Både kirken og menighetene i Nord-Irak er  
engasjert og involvert. Ni kirker holder åpent 
for flyktningene. Områdene rundt tilrettelegges  
for flyktningeleirer og mottakssentre. Warda 

mener det er viktig at menighetsledere og 
menigheter i Norge fortsetter å engasjere seg 
for de utstøtte i Nord-Irak.  

- Det er en utfordring å skulle møte så mange 
behov. De trenger alt vi kan gi av vår hjelp, 
støtte og beskyttelse for å ha et håp om en 
bedre fremtid, forklarer han.

ØNSKER DU Å GI ET BIDRAG TIL 
CARITAS’ ARBEID I IRAK?

Hjelp oss med å støtte opp om Caritas internasjonale nødhjelpsrespons! 
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Irak». Les mer om vårt arbeid i Irak og 
gi et bidrag på www.caritas.no. Du kan også gi et bidrag ved å sende SMS med kodeord CARITAS 
til 2090 (kr 100,- per SMS).

NØDHJELP: IRAK
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Tyfonen Haiyan førte til store ødeleggelser i byen Tacloban sentralt på Filippinene i november 2013. Foto: Caritas Internationalis.

Foto: Caritas Norge.
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Foto: Caritas Internationalis.

- Tyfoner som Haiyan og dens ødeleggelser 
gir det internasjonale samfunnet en viktig 
påminnelse om at vi ikke har råd til å ut-
sette handling for klimaet. Det landet mitt går  
igjennom som et resultat av ekstreme klima-
hendelser er galskap. Klimakrisen er galskap.

Det sa Filippinenes representant i de inter-
nasjonale klimaforhandlingene, Yeb Saño, til 
en sal av verdensledere og forhandlere på 
klimatoppmøtet i Polen i november 2013. 
Det var få dager etter den kraftigste tyfonen  
noensinne hadde truffet de Filippinene  
8. november. Mer enn 8000 mennesker 
hadde omkommet, og en halv million hus 
var ødelagt. Saño visste selv ennå ikke om 
medlemmer av hans egen familie var i live. 
Talen rørte flere i salen til tårer, og Saño har 
blitt hyllet for måten han synliggjorde konse-
kvensene av klimaendringene for fattige land. 
Filippinene er et av de mest utsatte landene 

for klimaendringer. Øygruppen ligger i en av 
de mest aktive områdene for tropiske sykloner,  
og intensiteten på disse er ventet å styrkes  
som følge av varmere havtemperaturer.  
Klimasårbarheten er i tillegg stor på grunn av 
utstrakt fattigdom. 40 prosent av befolkningen  
lever på mindre enn to dollar dagen, og har  
liten mulighet til å beskytte seg selv og familien  
hver gang en naturkatastrofe rammer.

Viktig med katastrofeforebygging
Enkelte filippinske regioner er mer utsatte for 
stormer og tyfoner enn andre. Den østlige  
Visayas-regionen ble hardt rammet av  
Haiyan i 2013, og ble igjen truffet av tyfonen 
Hagupit i desember 2014. Hver gang setter 
hendelsene lokalsamfunn tilbake og gjør  
inngripen i folks liv. Caritas har så langt gitt 
nødhjelp til 100.000 familier og hjulpet med 
å gjenoppbygge 23.000 hjem etter Haiyan. 
Selv mer enn ett år etter katastrofen fortsetter  

arbeider med å hjelpe de fattigste med å 
gjenoppbygge sine hus og skape seg ny 
inntekt. 

- Naturkatastrofer skaper internasjonal  
oppmerksomhet og pengedonasjoner. Men 
vi må legge mer vekt på å forebygge de 
langsiktige konsekvensene av klimarelaterte 
katastrofer. Programmer for å redusere folks 
klimasårbarhet trenger mer ressurser slik at 
vi kan minimere effektene av katastrofer for 
de fattigste, sier Joseph Curry som leder deler 
av Caritas’ innsats på Filippinene etter Haiyan.
Han mener forebygging og beredskapen må 
forbedres, spesielt på lokalt nivå. Caritas og 
partnere jobber gjennom lokale kirker og 
med lokale myndigheter for å forbedre tidlige  
varslingssystemer for å sikre at folk vet når 
en storm kommer.

- Ved å hjelpe til med å styrke kunnskapen om 
værfenomener og evakueringsberedskapen, 
kan vi redusere antallet omkomne og skader 
på mennesker og eiendeler fra tyfonene, sier 
Curry. 

Glade for pavens støtte
Å redusere klimasårbarheten på Filippinene 
handler også om å bekjempe fattigdom 
og arbeidsløshet og andre grunnleggende  
samfunnsutfordringer. Pave Frans har trukket 
en linje mellom dagens økonomiske system, 
miljøødeleggelser og sårbarheten for natur-
katastrofer. Pavens engasjement for klimaet 
og de fattige har begeistret mange filippinere. 

- Det gleder oss at paven skal utstede en  
encyklika på klimaet fordi dette viser oss at 
det finnes håp i å adressere klimaendringene, 
sa Yeb Saño til Democracy Now i januar 2015.

Ødelegges hvert år av 

NATURKATASTROFER
Av Ingrid Finess Evensmo, prosjektsekretær i Caritas Norge.

Filippinene er et av de mest utsatte landene for klimaendringer. Tropiske stormer og tyfoner som tar liv og 
ødelegger områder vil trolig øke i intensitet i årene fremover. 
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Foto: Caritas Internationalis

Økt matvareproduksjon med 

KLIMATILPASSET 
LANDBRUK

Av Programkoordinator for Afrika i Caritas Norge, Aina Østreng og nasjonal koordinator i Caritas Uganda, Hellen Chanihare.

Hverdagen som enslig småbonde i Uganda er tøff og ikke spesielt inntektsbringende. Ocwi Ernesta har 
seks barn og er avhengig av inntekt fra jordbruket for å forsørge familien. 

- Når det er dårlige avlinger har vi ikke har nok mat til å lage flere 
måltider i løpet av én dag, forteller Ocwi.

Ocwi er enke og bor i landsbyen Gamba i Nebbi bispedømme. Området 
har de siste årene opplevd sterk befolkningsvekst, noe som påvirker 
tilgjengeligheten av dyrkbar jord. Flere mennesker fører til at mer av 
jorda og skogen må brukes til matproduksjon, og dersom dette ikke 
gjøres på riktig måte kan det være svært skadelig for klima. Avskoging 
er en av de største truslene til global oppvarming i store deler av Afrika.

Større utbytte av jorda
Ocwi og mange andre i lokalsamfunnet pleide å drive brakkjordbruk, 
som innebærer å flytte seg fra et stykke land til et annet og la land 
som har blitt brukt stå urørt i minst tre sesonger. Dette er en ineffektiv 
og ikke spesielt klimavennlig metode å drive landbruk på. 

I 2011 ble Ocwi med i et Caritas-prosjekt der hun lærte å bruke klima-
vennlige teknikker, som blant annet å dekke til jorden for å beskytte 
den mot uttørking og for å hindre spredning av ugress. 

- Jeg lærte å lage husdyrgjødsel for å øke fruktbarheten til jorda 
der jeg dyrker bønner og jordnøtter, og i kassavaåkeren bruker jeg  

jorddekking, sier hun. 

Resultatet er at Ocwi siden 2011 har klart å dyrke mer mat samtidig 
som hun har behov for mindre jordareal. 
Ocwis historie viser hvordan man kan få økt matproduksjon og samtidig 
forbedre jordas organiske kvalitet ved å bruke billige og tilgjengelige 
ressurser som blant annet husdyrgjødsel.

Oppskrift på husdyrgjødsel og hvordan den kan anvendes i jordbruket.
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Foto: Caritas Internationalis

Ocwi Ernesta kan nå enklere forsørge familien etter at hun begynte med klimavennlige 
teknikker i jordbruket. Foto: Caritas Uganda.

Annet Wasswa og ektemannen har fem barn og har aktivt bidratt til å plante trær i 
Ngoma. Etter treplanting i 2009 forteller hun at det har blitt mindre jorderosjon og 
jorda har blitt mer fruktbar. Foto: Caritas Uganda.

KLIMATILPASNING I JORDBRUK
Jorda vår er ekstremt viktig for å kunne takle klimaendringene. Jord, 
hav og sol tar i dag opp 2/3 av alle utslipp. Ved høyere temperaturer blir 
jorda i mindre stand til å ta til seg karbondioksid. Den er heller ikke 
rustet til å ta imot økte vannmengder, som man allerede ser en rekke 
steder i form av flom og økt nedbør. Jorda har i tillegg til å produsere 
mat, viktige miljøfunksjoner som å lagre vann, regulere karbon og å sikre 
biologisk mangfold. 

For å kunne takle klimaendringene er vi avhengig av å øke jordkvaliteten.  
Det vil si at vi må tilføre mer organisk materiale til jorda. Dette kan 
gjøres på flere måter, som i tilfellet hvor småbonden Ocwi Ernesta bruker 
husdyrgjødsel for å gjøre jorda mer fruktbar.

Landbruket i området sør for Sahara i Afrika er særlig utsatt og vil bli hardt 
rammet av global oppvarming. Det er også her det bor flest fattige og som 
oftest har de dårligere forutsetninger for å tilpasse seg en ny og varmere 
hverdag. Gjennom sine prosjekter i Afrika, har Caritas fått god erfaring 
med bruk av organisk gjødsel i kombinasjon med bevaringsjordbruk. 
Les mer om våre prosjekter på www.caritas.no.

TEMA: FASTEAKSJONEN
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Takket være våre givere og støttespillere fikk over én million mennesker  
mat og nær 80 000 mennesker fikk hjelp med hygieneartikler,  
kjøkkenredskaper og midlertidige bosted av Caritas. - Fordelen med å 
være et av verdens største humanitære nettverk er at vi var på plass før 
jordskjelvet og vi kunne derfor starte opp nødhjelpsarbeidet allerede 
etter få dager etter, forklarer programkoordinator ved internasjonal 
avdeling i Caritas Norge, Aina Østreng. Jordskjelvet som rammet Haiti 
12.januar 2010 førte til enorme ødeleggelser og etterlot 1,5 millioner 
mennesker hjemløse.  

HAITI FEM ÅR ETTER JORDSKJELVET

Foto: Caritas Internationalis.

Pave Frans har spilt en nøkkelrolle i forhandlingene mellom 
Cuba og USA, og over 50 års blokade av øya går mot slutten. 
Caritas Norge applauderer denne utviklingen som viser at vårt 
arbeid på Cuba med å fremme dialog gir positive resultater. 
Oppmykningen av relasjoner mellom landene åpner for nye 
og uante muligheter for befolkningen på Cuba. «Jeg ønsker å 
takke Pave Frans, hvis moralske eksempel viser viktigheten av 
å etterstrebe en verden som den burde se ut heller enn å ta til 
takke med hvordan den er nå», sa President Obama i en historisk 
tale 17. november 2014.

PAVEN FORSONER CUBA OG USA 

Foto: Caritas Internationalis.

Fredsforhandlingene mellom 
den colombianske regjeringen 
og landets største opprørs-
gruppe FARC har kommet 
langt, og det er ventet at en 
fredsavtale vil signeres i løpet 
av 2015. Caritas mener det er 
svært positivt at FARC sier de 
skal stanse bruken og rekrut-
teringen av barnesoldater. Den 
colombianske regjeringen og 

FARC har sagt at ofrene for konflikten skal stå i sentrum for en avtale 
og partene diskuterer nå spørsmålet om ofrenes rettigheter. For første 
gang i historien deltar ofre for en konflikt direkte i fredssamtaler. Dette 
er ett viktig skritt for at en forsoning i Colombia skal finne sted og en 
forutsetning for at fredsprosessen skal lykkes. 

COLOMBIA

Foto: Caritas Norge.

Edgar Lungu, som tilhører regjeringspartiet i 
Zambia, vant presidentvalget i landet januar 
2015. Lungu har fram til nå vært både forsvars- og  
justisminister. Caritas har støttet et valgprosjekt som 
har drevet med parallell stemmeopptelling rundt 
om i landet. Valgobservatører var på plass i 501  
valglokaler som var med på å styrke gjennom-
siktigheten av valget og å gi folk tillitt til valg- 
resultatene. Observatørene melder om et fredelig 
valg.

FREDELIG VALG I ZAMBIA 

Foto: GovernmentZA/ DIRCO, Flickr.
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 NYTT OM VERDEN

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Retten til utdanning for marginaliserte grupper 
har fortsatt en lang vei å gå i Vietnam. Lese- 
ferdighetene blant barn med nedsatt funksjonsevne  
er 69,1 prosent og kun 47,8 prosent fullfører 
grunnskolen. Gatebarn og barn av migranter 
har ofte flyttet inn til byene uten tillatelse fra  
myndighetene. Blant over 10 000 gatebarn i Ho 
Chi Minh-byen, er 80 prosent av disse barn av  
migranter og faller derfor utenfor det tradisjonelle  
utdanningssystemet. Sammen med Caritas  
Vietnam, gir Caritas Norge et utdanningstilbud 
for over 1067 barn i Ho Chi Minh-byen. I Ha-
noi er retten til utdanning for barn med nedsatt  

funksjonsevne i fokus, nedsatt funksjonsevne, samt å bedre og å styrke denne gruppens rettigheter 
i Vietnam. Les mer om Caritas Norges prosjektreise til Vietnam i februar 2015 på www.caritas.no.

KJEMPER FOR BARNS RETTIGHETER I VIETNAM 

Foto: Caritas Norge.

Over 10 000 mennesker får mat og husly gjennom støtten 
fra Caritas Norge etter flommen som rammet landet i 
januar 2015. Caritas Norge og Caritas Malawi koordinerer  
sin hjelpeinnsats med myndighetene i landet. Lokale 
Caritas-organisasjoner var allerede i gang med utdeling 
av nødvendig utstyr til rammede kort tid etter flommen. 
De første ukene av 2015 førte store nedbørsmengder til 
flom i 15 av landets 28 distrikter. Flommen førte til tap 
av liv, internt fordrevne, samt betydelige skader på infra-
struktur. Landets sørlige region ble hardest rammet, samt 
distrikter helt nord i landet. 

Foto: Cadecom.

FLOM I MALAWI 

I kjølevannet av flommen som rammet Sri Lanka  
i desember, bistår Caritas og internasjonale  
partnere med nødhjelp til nær 3000 rammede 
familier. I løpet av kort tid har Caritas samlet  
inn 200 000 Euro til nødhjelp i områdene. 
Det blir blant annet utdelt matprodukter, klær, 
sengetøy og hygieneartikler til familier. 22 av 25 
distrikter på Sri Lanka ble rammet av flommen  
og flere familier har vanskeligheter med å 
komme seg ut av de negative virkningene etter 
katastrofen. I følge regjeringen ble om lag 1,5 
millioner mennesker hardt rammet og 109 875 
personer bor nå i 599 midlertidige leirer. Over 
20 000 hus ble delvis eller helt ødelagt. 

CARITAS HAR HJULPET 
3000 FAMILIER PÅ 
SRI LANKA ETTER 
FLOMMEN

Foto: Caritas Internationalis.
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Naturkatastrofer inntreffer stadig oftere med sterkere kraft og kobles til menneskeskapte klimaendringer. Flom, tørke og storm 
er i økende grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Caritas-nettverket er lokalt forankret og har rask 
nødhjelpsrespons. Matvaresikkerhet er et av Caritas Norges hovedsatsningsområder og et felt som er spesielt utsatt for effektene 
av ulike typer klimaendringer. Det er de mest fattige av oss som blir hardest rammet av klimaendringene. Hyppigere og kraftigere 
værfenomen fører til tap av liv, sult, og tapt livsgrunnlag i Sør. Derfor er klima et viktig tema for Caritas i 2015 og årene fremover. 

Fasteaksjonen 2015 setter fokus på klima og miljø. Les mer om aksjonen og gi et bidrag på www.caritas.no eller 
send en SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr 100,- per SMS). Du kan også benytte kontonummer: 8200.01.93433 
ved å merke bidraget «Fasteaksjonen 2015», eller skanne QR-koden.
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