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KJÆRE CARITAS-VENN
Det nærmer seg sommerferie for mange av oss. Samtidig som vi pakker koffertene 
for å dra på ferie i sommermånedene, står mange av våre europeiske naboer uten 
arbeid. Våren og sommeren er høysesong for arbeidsinnvandrere fra Europa. 
Stadig flere kommer hit for å søke arbeid som en konsekvens av den store 
arbeidsløsheten i landene de kommer fra. Den harde  innstrammingspolitikken 
som gjennomføres fratar dem håpet om en bedre fremtid.

Derfor ønsker vi å sette søkelyset på fattigdommen i Europa i denne utgaven av 
Caritas Info. Situasjonen har ikke blitt bedre siden krisen rammet i 2008. Ifølge 
Caritas Europas rapport om fattigdom, er det de mest sårbare som rammes av 
at velferdsordningene blir svekket. Fra 2010 til 2013 har antall personer som 
søker arbeid i Norge økt med 260 prosent (fra de syv aktuelle landene som 
omtales i rapporten). I juni 2014 kom en ny rapport fra Den internasjonale 
arbeiderorganisasjonen ILO. Den støtter konklusjonen i rapporten fra Caritas. 
Etter omfattende velferdskutt må 123 millioner EU-borgere nå regnes som fattige, mener 
ILO. Mange av dem ønsker å finne et verdig liv til seg selv og familien. Da er det viktig at 
vi har et godt informasjonstilbud til dem som kommer.
 
Et av landene i Europa som sliter med et mangelfullt velferdstilbud er Romania. Vi har 
startet opp tre nye prosjekter i landet denne våren, og i juni 2014 kom en delegasjon 
fra Romania til Norge i forbindelse med vår lobbykampanje - NGOs stronger together! 
De så på hvordan frivillig sektor samarbeider med norske myndigheter om sosiale 
velferdstilbud. Erfaringene ble tatt med tilbake til Romania for å forsøke å bygge opp 
et tilsvarende system. Målet er å sikre mekanismer som kan finansiere sosiale tjenester 
innen 2015. 

Rapporten fra Caritas Europa slår fast at det er på tide å innføre minstelønnsordninger 
i Europa. Samtidig viser den at kraftige kutt i velferdsordningene rammer urettferdig. 
Dette kan lett få alvorlige, negative politiske og samfunnsøkonomiske konsekvenser, men 
også ut fra et etisk perspektiv er en slik utvikling uakseptabel. Det er ikke de fattigste 
og svakeste som på en uforholdsmessig måte skal bære byrden av politiske feilskjær. I 
dagens Europa vokser gapet mellom fattig og rik. Denne utviklingen må snus. Caritas 
Norge ønsker å bidra til dette.

Jeg benytter anledningen til å ønske alle våre støttespillere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,

Martha Rubiano Skretteberg
Generalsekretær i Caritas Norge
   

LEDER INNHOLD
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TEMA: FINANSKRISE

Gjeldskrisen i Europa har rammet hardt 
og går hovedsakelig utover de svakeste i 
samfunnet. Først forsvant arbeidsplasser 
og deretter velferdsordninger. Europe-
iske ledere har feilet i sin styring både 
økonomisk og sosialt, heter det i Cari-
tas-rapporten, som tar for seg de sosiale 
og menneskelige følgene av krisen som 
rammet i 2008. Caritas' egne erfaringer 
i de syv EU-landene Spania, Portugal,  
Hellas, Italia, Irland, Kypros og Roma-
nia er sammenstilt med data fra en rekke  
undersøkelser som til sammen utgjør den 
114 sider lange rapporten. Den  inter- 
nasjonale arbeiderorganisasjonen ILO 
påpeker også at velferdskutt fører til økt 
fattigdom. Etter omfattende velferdskutt 

må 123 millioner EU-borgere nå regnes 
som fattige, heter det i rapporten til ILO 
fra juni 2014. Det tilsvarer hver fjerde 
EU-borger. Velferdssystemet rakner et-
ter hardt press de siste årene. Når styres-
makter skal vedta sparepakker for å hindre 
at den økonomiske sitasjonen forverres, 
kuttes det i sosiale ordninger. Det er her 
den økonomiske politikken feiler.

VELFERDSORDNINGER KAN  
REDDE ØKONOMIEN
Rapporten viser at det er de fattige som 
er hardest rammet. I alle landene rap-
porten omtaler, øker ulikhetene mellom 
fattig og rik. Helsesituasjonen for de fat-
tige er alarmerende. I land som har foretatt 

betydelige kutt i helsebudsjettene, ser vi 
negative helseeffekter.
Det kuttes i velferdsordninger over hele 
Europa, til tross for argumenter om at 
velferdsordninger som sosial investering 
og sosial beskyttelse har en stabiliserende 
effekt på økonomien. Hittil har det vært 
satset knallhardt på sparetiltak som ram-
mer offentlig sektor og sosiale ordninger – 
et krav som har blitt satt for at land skal få 
muligheten til å motta finansiell krisehjelp 
fra EU og IMF. Men når slike tiltak fører til 
økende arbeidsledighet og stor sosial uro, 
kan det stilles spørsmål ved hvor virknings- 
fulle disse tiltakene egentlig har vært for å 
snu nedgangen i den kriserammede euro-
økonomien. 

GLATTER OVER ALVORET
I dag er det store hull i ordningene som 
omfatter sosial beskyttelse i europeiske 
land som for eksempel Italia og Hellas. 
Dette får både menneskelige og samfunns-
økonomiske konsekvenser.  Men det er 
langt mellom den politiske presentasjonen 
av situasjonen og borgernes egne opplevel-
ser. Politikere forsøker å glatte over alvoret 
av situasjonen i Europa. Et eksempel er 
Irland, hvor de økonomiske forskjellene 
mellom fattig og rik stadig blir større. 20 
prosent av de rikeste tjener fem ganger så 
mye som de 20 prosent fattigste. 

Til tross for dette har Irland blitt fremstilt 
som et foregangseksempel for vellykkede 
sparetiltak. Analyser i rapporten viser at 
det haster å få på plass en ny strategi for 
å takle den økonomiske krisen. Konklu-
sjonen er ikke overraskende; det er på tide 
at europeiske institusjoner sikrer minste-
lønnsordninger i EU. 

TAPT GENERASJON
Flere arbeidsføre grupper opplever at de blir 
sosialt ekskludert som følge av den euro- 
peiske innstrammingspolitikken. Dette 
rammer spesielt mennesker uten borger-
rettigheter, som ofte ikke har samme 
arbeidsvilkår som andre arbeidstakere. 
Nyutdannede unge mennesker er også 
en gruppe som har store vansker med å 
komme seg inn på det etablerte arbeids-
markedet. Rapporten viser at disse to grup-
pene ikke bare blir sosialt ekskludert, men 

at de også faller utenfor velferdssystemet. 
I noen land kan arbeidsledighet føre til 
at man også mister helseforsikringen sin. 
I Europa ser vi tendensen til en tapt 
generasjon som følge av gjeldskrisen. 
Over halvparten av de unge i Spania er 
arbeidsledige, men på langt nær alle er å 
finne på velferdsstatistikkene. Årsaken til 
at de unnlater å kreve hjelp er fordi det er 
skambelagt å være fattig. Å falle utenfor 
velferdstilbud er igjen med på å holde unge 
arbeidsledige utenfor arbeidsmarkedet. 

STADIG FLERE VIL JOBBE 
I NORGE 
Stadig flere av innbyggerne i landene som 
omtales i rapporten reiser til Norge med 
mål om å finne arbeid, viser statistikk 
papiravisen Vårt Land har sammenstilt 
på grunnlag av tall fra UDI. Fra 2010 til 

2013 har antall personer som søker arbeid 
i Norge fra de syv nevnte landene økt med 
260 prosent. Den største økingen kommer 
fra Romania, Spania og Portugal. 

Fem år etter finanskrisen fortsetter arbeidsledigheten i Europa å stige. Den europeiske innstrammingspolitikken 
har feilet totalt og gjør situasjonen verre for de sårbare, konkluderer Caritas Europa i ny rapport.

FINAnSKRiSEn i EuROPa
- EUROPEISKE POLITIKERE PÅ FEILSPOR

TEKST: Trine Lejon, kommunikasjonsrådgiver.

CARITAS
INFOSENTER
Stor pågang: Ved Caritas informasjons-  
og veiledningssenter for arbeidsinn-
vandrere i Oslo, økte antall besøkende 
ved senteret med 20 prosent fra 2012 
til 2013. I fjor hadde senteret nær 7000 
besøkende. Arbeidssøkende fra Spania, 
Portugal og Italia utgjør den største 
gruppen av arbeidsinnvandrere som 
ønsker veiledning.

Kos, Hellas: Mor og barn tigger utenfor en kirke. Barn i Romania som bor i en forlatt bygning.

Foto: Chris Beckett, Flickr Foto: Caritas Romania
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TEMA: ARBEIDSINNVANDRING

 - En rekke norske kommuner har ut-
fordringer knyttet til rekruttering, og 
særlig er det stort behov for arbeids- 
kraft innenfor helse- og omsorgssektoren 
og teknisk drift, poengterer innenlands- 
koordinator i Caritas Norge, Alexander 
Golding. 
Han viser til en analyse gjennomført 
av Proba på oppdrag fra Kommune- 
sektorens Organisasjon (KS), hvor 79 
prosent av rådmennene i Norge erkjen-
ner at de har et rekrutteringsproblem i 
dag. Hele 87 prosent regner med store ut-
fordringer i årene som kommer. 
 - Ser man på tall fra Statistisk Sentral- 
byrå (SSB) er det også tydelig at inn- 
vandring spiller en viktig rolle for  
befolkningsutviklingen i mange av landets  
kommuner, forklarer Golding. 

I perioden 2008 til 2012 opplevde hele 122 
norske kommuner negativ befolknings-
utvikling, altså at befolkningstallet syn-
ker. Dette til tross for at mange kommuner 
har som mål å øke befolkningstallet. Om 
det ikke hadde vært for innvandring ville  
tallene vært enda høyere. Tall fra SSB vis-
er at ytterligere 137 kommuner ville hatt 

en negativ utvikling om det ikke var for 
innvandring, og her er spesielt arbeids-
innvandrere viktig.

AVHENGIG AV UTENLANDSK
ARBEIDSKRAFT 
 - Dersom det ikke hadde vært for inn-
vandring generelt og arbeidsinnvandring 
spesielt, ville vi hatt store utfordringer 
knyttet til leveransen av grunnleggende 
tjenester i samfunnet, sier Golding.
Det er ikke bare innen offentlig  
sektor og for kommunalpolitikken at inn-
vandring er viktig, også andre bransjer 
som bygg, anlegg, service og renhold er 
avhengige av arbeidskraft som kommer 
fra andre land i Europa.

Innvandring, befolkning og suksess i norske 
kommuner er navnet på en rapport utgitt av 
tankesmien Civita. Rapporten ser på kon-
sekvensene av innvandring i norske kom-
muner og konkluderer med at innvandring 
ikke har negative konsekvenser for den 
økonomiske utviklingen i kommunene. I 
den grad innvandring påvirker kommune- 
økonomien, er det i positiv retning. 
Golding deler også denne oppfatningen:

 - Arbeidsinnvandring er viktig og helt 
nødvendig for Norge. De fleste arbeidsinn-
vandrere kommer seg i arbeid og bidrar 
til det norske samfunnet på lik linje med 
norske borgere. De betaler sin skatt, men 
enda viktigere er verdiene de skaper.

TRAGEDIER OG 
SUKSESSHISTORIER
Golding understreker at han også er 
bekymret på innvandrernes og samfun-
nets vegne. 
 - Mange arbeidsinnvandrere kommer 
hit i sin beste alder, de er unge og friske og 
bidrar positivt til samfunnet. Om vi ikke 
greier å ta godt vare på dem og å få dem 
integrert i samfunnet, kan de etter noen år 
havne i vanskelige situasjoner.
Mange arbeidsinnvandrere er i en sårbar 
situasjon, de flykter fra et økonomisk krise- 
rammet Europa og er naturligvis desperate 
etter å finne arbeid. En ny Fafo-rapport  
viser at i Norge, sammenlignet med de andre  
skandinaviske landene, er arbeidsinnvan-
drere særlig utsatt for sosial dumping. 
Dette er svært bekymringsfullt, og kan på 
sikt få store konsekvenser - først og fremst 
for de personene som blir utnyttet, men 

Mange europeere søker til Norge med et håp om å bygge seg et verdig liv og en bedre fremtid. Men har 
Norge behov for arbeidskraft, og er drømmen om en fremtidig arbeidsplass i Norge realistisk?

NorGe
også for samfunnet generelt. 
I utgangspunktet er arbeidsinnvandring en 
vinn-vinn situasjon som både kan være en 
fordel for den enkelte innvandrer og det 
norske samfunnet. Men dersom man ikke 
er på vakt, er faren at arbeidsinnvandreren 
gjennom utnyttelse og dårlig kulturfor-
ståelse havner på utsiden av samfunnet. 
Gjennom fysisk krevende og uregulert 
arbeid står han eller hun i fare for å slite 
seg ut. Dette vil kunne påføre velferds-
tjenestene en unødvendig byrde.

TRENGER INFORMASJON 
OG SPRÅKKOMPETANSE
 - Dersom arbeidsinnvandrere blir 
utnyttet og har dårlige boforhold, øker 
risikoen for fysiske og psykiske lidelser. 
Det er summen av alle forholdene som 
kan bli en for stor belastning for enkelt- 
individer. Legger man til at de i lange  
perioder kanskje går i arbeidsledighet, 
ikke evner å forstå det norske samfunnet 
og mangler et sosialt nettverk, blir det rett 
og slett for vanskelig for mange, forteller 
Golding.
For å forebygge langsiktige negative konse-
kvenser er det viktig å hjelpe den enkelte 
arbeidsinnvandrer inn i samfunnet. Her er 
språkopplæring, god informasjon og hjelp 
til å få seg et sosialt nettverk avgjørende. 
 - Dersom du mestrer norsk, kjenner 

dine rettigheter og plikter og har mennesker 
rundt deg i gode og vanskelige perioder, 
reduserer du sannsynligheten for å bli et 
offer for utnyttelse, forklarer han.

I Bergen og Oslo driver Caritas informa-
sjonssentre for arbeidsinnvandrere. I 2013 
var over 7000 innom disse sentrene for  
å søke råd og veiledning. Men også  
i flerkulturelle fellesskap i de katolske  
menighetene er det mange viktige aktører. 
 - Menighetene kan være viktige 
møteplasser og det er ikke bare store 
prosjekter som monner, sier Golding og 
fortsetter: for eksempel kan man tilby 

norskundervisning en gang i uken, en  
sosial møteplass der man drikker kaffe og 
snakker en gang i måneden, eller menig-
hetene kan høre med NAV, Arbeids- 
tilsynet, Kreftforeningen eller Skatteetaten 
om de kan komme og holde et informa-
sjonsmøte. Alt dette krever ikke all  
verdens innsats, men vil ha stor betydning,  
avslutter Golding. 

Dersom du har spørsmål om hva som kan 
gjøres lokalt er det bare å ta kontakt med 
Caritas Norge for innspill eller drahjelp.

Foto: Beatrice N. Kabutaka, Flickr

DRØMMEN OM

TEKST: Alexander Golding, innenlandskoordinator og kommunikasjonsrådgiver Trine Lejon

DNB-sjef Rune Bjerke på besøk ved Caritas Infosenter i Oslo. DNB er en viktig støttespiller for senteret.

Foto: Caritas Norge
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Foto: Caritas Romania

ROMANIA
KNALLHARDE KUTT I VELFERDSTJENESTER

NØDHJELP: ROMANIA

Mange rumenere besøker Caritas Infos-
enter, hvor vi som jobber i Caritas Norge 
får et nært inntrykk av problemene mange 
møter i hverdagen i Romania. 

- I dagens sammenknyttede Europa kan 
vi ikke gjemme oss fra den økende euro-
peiske fattigdommen – den kommer også 
til Norge, forteller programkoordinator 
Tuva Nodeland i Caritas Norge.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) var om 
lag 10 000 rumenere bosatt i Norge i 2014. 
Enkelte forbinder Romania kanskje først 
og fremst med romfolk, men flesteparten 
av dem som kommer til Norge er rumen-
ske arbeidsinnvandrere. Noen kommer 
som akademikere eller fagarbeidere. En 
del kommer også som arbeidere uten kon-
trakter, på leting etter jobb. I fjor sommer 
reiste derfor Caritas Norge til Bucuresti 

for å finne ut av hvordan vi best kan støtte 
vår rumenske søsterorganisasjon i deres 
arbeid. 

FINANSKRISE OG SOSIALE
UTFORDRINGER
Romania er et av Europas fattigste land, og 
sliter med korrupsjon og store sosiale for-
skjeller. Romania ble tatt opp som medlem 
av EU 1. januar 2007, men på grunn av 
utfordringene med korrupsjon, organisert 
kriminalitet og et svakt rettssystem ble det 
stilt uvanlige strenge krav til landet. Mange 
utbedringer skjedde i fasen før opptaket i 
EU, og Romania opplevde også en periode 
med vekst.  Men da den globale finans-
krisen slo inn i 2008, ble den rumenske 
økonomien hardt rammet.

Etter krav fra IMF lanserte regjeringen  

i 2010 en knallhard innstrammings- 
politikk. Kuttene i velferdstjenester førte til 
store sosiale protester og sammenstøt med 
politiet i 2012. Ettersom det offentlige kut-
ter, møter frivillige organisasjoner stadig 
større utfordringer med å dekke behovene 
til samfunnets svake grupper; eldre, barn, 
funksjonshemmede, minstelønnsarbeidere 
og storfamilier.

DISKRIMINERING AV ROMFOLK 
Landet blir også kritisert av organisa-
sjoner som Amnesty International for sin 
omfattende diskriminering av romfolk. 
Nesten hele denne gruppen lever under 
fattigdomsgrensa. Papirløshet, tvangs-
flytting og ekskludering fra utdanning og 
arbeidsliv er blant utfordringene denne 
minoriteten står ovenfor. 
Et eksempel Amnesty trekker frem er 

segregering i skolen. Det finnes fortsatt 
eksempler i Romania på at barn fra rom-
folkminoriteten plasseres på skoler for 
funksjonshemmede, på separate skol-
er, eller i separate klasserom, forteller  
Tuva Nodeland.

KÅRET AV FORBES MAGAZINE
Caritas Romania ble i 2010 kåret av Forbes 
Magazine til den mest handlekraftige 
veldedige organisasjonen i landet.  Nett-
verket av lokale Caritas-organisasjoner 
hjelper årlig over 50 000 mennesker. Mål-
gruppen er samfunnets mest utsatte: fat-
tige familier, enslige eller arbeidsledige 
foreldre, romfolk, eldre, og funksjonshem-
mede. Noen av aktivitetene som drives er 
psykososial støtte og rådgivning til enslige 
eller arbeidsledige foreldre. Det deles ut 
mat, klær og varme måltider til fattige 
familier og romfolk. Tjenester som tilbys 
er blant annet medisinsk støtte, helsetjen-
ester, dagsentre, ferieleire for utsatte barn 
og hjemmetjenester for eldre.

SKAL LÆRE AV DEN NORSKE
VELFERDSSTATEN
Organisasjonen gjør et svært viktig arbeid, 
men det er også et problem at den i økende 
grad blir en tjenesteleverandør som tar 
på seg ansvaret for innbyggernes sosiale 
velferd i stedet for staten. Som Caritas 
Norge har erfart fra sitt utviklingsarbeid i 
andre land, er det også viktig å jobbe med 
strukturer for å skape endring på lang sikt. 

- I de kommende årene skal vi sam- 
arbeide med Caritas i Romania om å skape 
slike endringer. Blant annet skal vi jobbe 
med inkludering i skolen og politisk og 
sosial deltakelse for romfolk. Sammen 
med den nasjonale organisasjonen Caritas  
Romania setter vi også i gang et større 
politisk arbeid, forklarer Nodeland.

Caritas Romania leder en lobbykampanje 
som heter NGOs stronger together! Pro-
sjektet er inspirert av behovet for å bedre 
samarbeidet mellom staten og frivillige or-

ganisasjoner, og skal sikre bedre finansier-
ing for frivillige organisasjoner i Romania 
som tilbyr sosiale tjenester. I juni kom-
mer en delegasjon fra Caritas Romania til 
Norge for å se på hvordan frivillig sektor 
samarbeider med norske myndigheter om 
sosiale velferdstilbud. Organisasjoner som 
Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Frelses-
armeen er viktige tjenesteleverandører 
som også mottar støtte fra det offentlige. 
Erfaringene fra Norge skal tas med tilbake 
til Romania for å forsøke å bygge opp et 
tilsvarende system. 

- Målet er å sikre en bedre mekanisme 
for å finansiere sosiale tjenester innen 
2015, og en større ansvarliggjøring av den 
rumenske staten for finansiering av sosiale 
tjenester for samfunnets svakeste, kon- 
kluderer Nodeland. 

TEKST: Tuva Nodeland, programkoordinator og kommunikasjonsrådgiver, Trine Lejon

Foto: Caritas Romania

Foto: Caritas Romania

Foto: Caritas Romania Foto: Caritas Romania



FRYKTER FOLKEMORD 

Plyndringer, drap og fordrivelser preger hverdagen til  
befolkningen i Den sentralafrikanske republikk (SAR).  
Volden økte i siste halvdel av 2013, og situasjonen har ikke vist 
tegn til bedring siden. - En stor polarisering mellom kristne 
og muslimske grupper har ført til mange uroligheter de 
siste årene, forteller Caritas Norges generalsekretær, Martha  
Rubiano Skretteberg. Hun sitter igjen med voldsomme 
inntrykk etter et besøk til SAR i mai 2014, hvor Caritas Norge 
jobber for å starte nødhjelpsprosjekter.

STADIG FLERE BLIR HIV-SMITTET

En ny lov om HIV og Aids i Uganda hindrer 
kampen mot epidemien. Samtidig viser ferske tall 
en kraftig økning i antall smittede i landet.

- Loven er et stort tilbakeskritt for landet. Flere 
deler av loven nører oppunder stigmatisering, 
noe vi har jobbet hardt for å bekjempe i landet,  
mener nasjonal koordinator i Caritas Uganda,   
Hellen Kyanikare.
Loven om å forhindre og å kontrollere HIV 
og Aids ble godkjent av parlamentet i Uganda 
13. mai 2014. Det kan dermed bli ulovlig å 
smitte andre med HIV-virus, dersom president  
Museveni godtar loven. 

STORE SKADER ETTER FLOMMEN 
PÅ BALKAN

Etter at vannet har trukket seg tilbake har både hjem, 
veier, broer og jord-
bruk blitt ødelagt etter 
flommen på Balkan. 
Totalt 150 000 men-
nesker ble evakuert 
etter katastrofen som 
traff Serbia og Bosnia og Hercegovina i mai 2014. 
Innbyggerne fra flomområdene er på vei tilbake til 
totalødelagte hjem og det er en stor helserisiko for-
bundet med områdene etter flommen.
Caritas starter nå opprydningsarbeid i begge land. 

HISTORISK FREDSAVTALE
PÅ FILIPPINENE 

Denne våren ble det signert en freds-
avtale mellom den Filippinske regjer-
ingen og den muslimske opprørs- 
gruppen Moro Islamic Liberation Front 
(MILF). Tilhengere av avtalen som 
ble signert 27. mars i år, håper at dette  
skal være slutten på den væpnede kon-
flikten som har pågått i nesten 40 år 
på øya Mindanao sør på Filippinene.

SOSIAL NØD I ROMANIA

På Caritas infosenter i Oslo og Bergen opplever vi de sosiale 
problemene i Europa på nært hold. Vi har jobbet lenge med å 
få på plass prosjekter i Romania og denne våren startet vi tre 
samarbeidsprosjekter for å styrke det sosiale velferdstilbudet 
i landet. Et av samarbeidsprosjektene er lobbykampanjen 
NGOs stronger together!, med hensikt å styrke samarbei-
det mellom staten og frivillige organisasjoner i Romania, 
samt å sikre finansiering til organisasjoner som tilbyr sosiale  
tjenester i landet. I juni 2014 kom en delegasjon fra Caritas 
i Romania til Norge for å se hvordan frivillig sektor samar-
beider med norske myndigheter om sosiale velferdstilbud.

KORT & GODT

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Foto: Caritas Alba Iulia

Foto: Caritas Serbia

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge
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Familie på Filippinene. Bildet er tatt i etterkant av tyfonen Haiyan. Kindu: Caritas Kongo med deltagere i landprogrammet 
for å bedre matsikkerheten i Kongo.

NØDHJELP

Sri Lanka, Mannar. En liten jente tester sine nye proteser. Caritas Norge samarbeider med diaspora for å støtte krigsenker og barn rammet av borgerkrigen.

DIASPORA
BIDRAR TIL UTVIKLING

Summen er mye større enn all samlet off-
isiell bistand på verdensbasis. Caritas er 
blant de få organisasjonene i Norge som 
satser på diaspora, foruten Utviklings-
fondet.
Migrasjon har en enorm betydning for 
økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon 
i både mottakerland og hjemland.
Det viser også historien. På samme 
måte som norske utvandrere til USA på 
1800-tallet sendte penger til Norge og slik 
løftet mange familier ut av fattigdom her 
hjemme, sender migranter i dag penger 
hjem til slektninger i sine opprinnelses-
land. 

STORT MANGFOLD
Den katolske kirke i Norge har mange  
diasporagrupper blant sine medlem-
mer. Sett bort fra innvandrergrupper fra  
Europa, finner vi mange katolikker blant 
filippinere, chilenere, vietnamesere, sri-

lankere, colombianere og eritreere i Norge. 
Caritas Norge har prosjekter i mange av 
disse landene, og forsøker der det er mulig 
å benytte oss av den store ressursen som 
ligger i disse gruppenes kunnskap og en-
gasjement. 

I 2013 var det ifølge FN flere enn 230 mil-
lioner mennesker i verden som bodde et 
annet sted enn sitt opprinnelsesland. Dette 
utgjør ikke mer enn om lag tre prosent av 
verdens befolkning, men fører allikevel 
til at det i mange land finnes befolknings-
grupper som har flere nasjonale identiteter 
– de lever og arbeider i ett samfunn, men 
har også en følelsesmessig og historisk 
tilknytning til ett annet. Slike diaspora-
grupper holder gjerne en aktiv profil når 
det gjelder å fremme utvikling både i 
sine opprinnelsesland, ofte uten å motta 
noen særlig anerkjennelse for det. Med 
tilhørighet til flere land og kulturer, kan 

diasporagrupper også fungere som bro-
byggere. De er en kanal for å overføre fer-
digheter, kunnskap og ideer, og skape økt 
økonomisk aktivitet og handelsvirksomhet 
mellom to land. 

Diasporagrupper har også mye kunnskap 
som kan utnyttes til bistandsarbeid. Kul-
turell, politisk og historisk forståelse, 
språkkunnskaper og ikke minst et per-
sonlig engasjement, er blant ressursene 
som norske utviklingsorganisasjoner 
kunne vært mye flinkere til å dra nytte 
av. På samme tid kan diasporaorganisas-
joner lære av de store organisasjonenes 
utviklingsarbeid. Dette gjelder særlig 
langsiktighet og bærekraft i arbeidet som 
gjøres. Dermed får man igjen større ut-
viklingseffekt for sitt engasjementet og de 
finansielle bidragene som sendes.

Lønnsom migrasjon: På verdensbasis ble det registrert pengeoverføringer på totalt 404 milliarder dollar i fjor. 
Pengene kommer fra migranter som sender penger til familien i hjemlandet sitt. 
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TEKST:  Tuva Nodeland, programkoordinator

Foto: Caritas Norge. Foto: Caritas Norge.
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Spydeberg

Halden

RÅDSMØTE

Caritas rådsmøte ble holdt i Oslo 5. mars. 19. menigheter var representert 
ved årets rådsmøte. I forbindelse med rådsmøtet ble det også arrangert 
et halvdagsseminar fredag 4. mars med tema «hva er god nødhjelp». Blant 
innlederne var Dagrunn Eriksen, fungerende leder i KRF, som holdt 
seminarets åpningsinnlegg.

Deltakere på Caritas rådsmøte i Oslo 5. mars i år.

NYTT I NORGE

STØTT VÅRT INNENLANDSARBEID

Om du ønsker å støtte vårt innenlandsarbeid, kan du 
gi et bidrag til kontonummer 8200.01.93433 merket 
"innenlandsarbeid".

Du kan også gi en gave på www.caritas.no eller ved hjelp av 
SMS ved å sende CARITAS til 2090.

CARITAS I NORGE

Våren 2014

LOPPEMARKED I NARVIK

Lørdag 26. og søndag 27. april arrangerte Caritas i Harstad loppemarked til inntekt for Caritas’ 
internasjonale arbeid. For anledningen besøkte Caritas innenlandskoordinator Harstad. I tillegg 
til loppemarked ble det også satt av tid til å drøfte det karitative arbeidet i menigheten med både 
sognepresten og andre ressurspersoner. Under søndagsmessen ble det også holdt et innlegg om 
Kirkens sosiallære og viktigheten av diakonalt arbeid både lokalt og internasjonalt. 

CARITAS PÅ BESØK I HARSTAD

Fra lørdag 22. til søndag 23. mai var Caritas på besøk i Harstad og St. Sunniva 
menighet. På lørdagen var det et lengre møte mellom Caritas lokalt og Caritas 
Norge, og på søndagen holdt innenlandskoordinator, Alexander Golding et innlegg 
under høymessen som førte til videre samtale under kirkekaffen. 

PÅ BESØK I ST. LAURENTIUS 
MENIGHET I DRAMMEN

Søndag 4. mai besøkte Aina Østereng, Caritas’ Afrikakoordinator 
St. Laurentius menighet i Drammen. Menigheten i Drammen 
har valgt Caritas’ arbeid i DR Kongo som sitt fadderprosjekt 
for 2014 og i den forbindelse holdt Aina et innlegg om Caritas’ 
virksomhet i landet. I DR Kongo arbeider Caritas blant annet med 
matvaresikkerhet, demokratibygging, fred og hiv/aids. 

FASTEAKSJONEN

Fasteaksjonen med tema felles ansvar for 
en bedre fremtid er nå over. Fasteaksjonen 
er markert i alle landets menigheter. Med 
forbehold om at alle innbetalingene har 
kommet er det totalt samlet inn 908 390 
kroner. Dette er en økning på 5% fra i fjor. 
Med en økning på hele 228% har menig-
heten i Arendal hatt den største økningen og 
samlet totalt inn kr. 80 742,50.

INTERCAMBIO I OSLO

Intercambio er et nytt tiltak som Caritas nå prøver ut i St. Olav menighet i 
Oslo. Intercambio er uformelle gruppesamtaler hvor den ene parten har 
norsk som morsmål og den andre parten har fremmedspråk. Gruppene 
har som mål å styrke hverandres kunnskaper i fremmedspråk. 
Gruppesamtalen pågår i én time, der hvert språk snakkes i en halvtime. 
Foreløpig er det Intercambio-grupper med språkene spansk og norsk 
på torsdager kl. 1 7.

HALVDAGSSEMINAR I LARVIK

29. mars besøkte Caritas Norge St. Frans 
menighet i Larvik. Under besøket ble det 
blant annet holdt et halvdagsseminar om 
Kirkens sosiallære. I tillegg til seminaret 
hadde Caritas Larvik, Caritas Norge og 
representanter fra menighetsrådet et møte 
om det karitative arbeidet i menigheten. 

NY CARITASGRUPPE I ST. JOHANNES

Onsdag 19. mars var det etableringsmøte for Caritas i St. Johannes i Oslo. Innenlandskoordinator, Alexander 
Golding deltok på møtet. Jowachim Reginold vil lede det karitative arbeidet i menigheten. Menigheten vil 
samle seg om ett Caritas-prosjekt, og lokalt vil de i første omgang ha hovedfokus på eldre i nærområdet. 

CARITAS NORGE I REVIDERT NASJONALBUDSJETT
 
Caritas Norge får tildelt 1 million kroner for å gi veiledning og informasjon til arbeidsinnvandrere. 
Den gode nyheten kom 5. juni 2014, fra revidert nasjonalbudsjett.

- Pengestøtten betyr mye. Vi trenger stabilitet og bærekraft i tilbudet for den stadig økende strømmen av arbeidsinnvandring. Denne tildelingen 
gir rom for det, sa generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg i et intervju til avisa Vårt Land. 

Foto: Caritas Norge.

Foto: Caritas Norge.

Foto: Caritas Norge.
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Caritas Norge har flere aksjoner gjennom året som det er mulig å støtte. I tillegg kan du støtte Caritas’ nødhjelpsarbeid i forbindelse med 
kriser, du kan gi et bidrag direkte til våre prosjekter eller gi et generelt bidrag til Caritas. For å gi et bidrag til Caritas kan du benytte deg 
av kontonummer 8200.01.93433, eller gi et bidrag online på www.caritas.no. Her finner du også mer informasjon og hvordan du kan 
støtte Caritas Norge.

Det er også mulig å registrere seg som fast giver til Caritas Norge. Som fast giver vil du bidra til å gi Caritas stabile og forutsigbare 
inntekter. Du kan selv velge hvor mye og hvor ofte du vil gi. Gjennom avtalegiroordningen vil banken din sørge for at ditt bidrag betales 
på riktig dato og med riktig beløp. Om du ønsker det, vil du få en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. På denne 
måten har du full oversikt og kan stoppe betalingen før kontoen belastes, dersom du skulle ønske det. Om du ønsker å bli fast giver kan 
du ta kontakt med Caritas Norge på telefon 23 33 43 60 eller på e-post caritas@caritas.no.

Uansett hvordan du velger å gi, kan du stole på at pengene når fram til dem som trenger det mest!

BIDRA TIL ARBEIDET FOR EN MER 
RETTFERDIG VERDEN 

- Støtt Caritas Norge!

B-PostAbonnement

Returadresse:
Caritas Norge
Postboks 9277
Grønland
0134 Oslo

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsender 
med opplysninger om den nye adressen.

KONTAKTINFORMASJON:
caritas@caritas.no

www.caritas.no
Tlf: 23 33 43 60

 Gavekonto: 8200.01.93433

BESØKSADRESSE:
Caritas Norge 

Storgata 38 
(inng. Hausmannsgate) 

0182 Oslo
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