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Dette nummeret av Caritas INFO er viet migrasjon som tema. Migrasjon betyr folkevandring, 
eller inn- og utvandring. Stort sett blir uttrykket assosiert med vandring mellom stater, men 
det uttrykker også flytting internt i et land. For noen er det et attraktivt jobbtilbud som får 
dem til å flytte på seg, eller de har møtt kjærligheten i et fremmed land. 
Andre har mistet jobben og velger å prøve lykken på arbeidsmarkedet et 
sted hvor behovet for deres arbeidskraft er større eller lønningene høyere. 
Spanske Ignacio, som du møter i en av artiklene i bladet, er et eksempel 
på denne typen migranter. 

Men et stadig større antall har ikke noe valg. De blir fordrevet og tvunget til 
å reise fra alt de kjenner og eier på grunn av krig, uroligheter, katastrofer, 
fattigdom eller systematisk forfølgelse. Flere har allerede mistet familie- 
medlemmer, før de flykter som sin siste mulighet, slik som Momodoas 
(25) som jeg møtte på et asylmottak som Caritas driver på Sicilia tidligere 
i år. Begge foreldrene hans ble drept før han la ut på den ti måneder lange 
reisen fra Mali til Italia. Ifølge FN var 59,5 millioner mennesker på flukt i 2014.

Den migrasjonen vi som bor i Norge merker tydeligst, er de siste årenes arbeidsinnvandring 
fra Sør- og Øst-Europa. Vi trenger arbeidsinnvandrere i flere og flere bransjer. De er viktige 
bidragsytere til vår velstand. Kanskje er du arbeidsinnvandrer selv? Mange arbeidsinnvandrere 
til Norge har funnet seg et sosialt nettverk ved å engasjere deg som frivillig i Caritas Norge. 

Flyktningkrisen i Middelhavet kommer også stadig nærmere oss. Middelhavslandene har ifølge 
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) opplevd en økning i antallet båtflyktninger på over 
80 prosent sammenlignet med i fjor. 2300 flyktninger og migranter har omkommet på havet 
hittil i år. Nærmere 250 000 er reddet i land fra overfylte farkoster.  

Gjennom sommeren har det utspilt seg en humanitær katastrofe på noen av våre mest pop-
ulære feriestrender, de greske øyene, Kos, Chios og Lesbos. Det kriserammede landet har ikke 
ressurser til å ta seg av flyktningene som kommer og får heller ikke tilstrekkelig hjelp fra sine 
europeiske naboer. 

Debatten om hva vi skal gjøre med flyktningstrømmen mot Europa preger avisene. Men mens 
vi i Norge og andre land i Europa bygger flere gjerder, intensiverer grensekontrollen og disku-
terer om vi har råd til å ta imot noen tusen flyktninger ekstra, har mange av nabolandene til 
land i konflikt ikke noe valg. Til tross for at de er fattige selv og har få ressurser, må de ta seg 
av millioner av mennesker i den ytterste nød.  Et eksempel på dette er Uganda, hvor Caritas 
hjelper flyktninger fra Sør-Sudan med skolegang. 

Både ufrivillige og frivillige migranter  kan lett havne i sårbare situasjoner. Annen hver dag får 
vi ved vårt Informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo henvendelser som gjelder sosial 
dumping. Slike sårbare situasjoner ønsker Caritas å hjelpe migrantene ut av. Det gjør vi både 
gjennom ulike hjelpetiltak og politisk påvirkningsarbeid. Noe av dette arbeidet kan du lese 
om i bladet du nå holder i hendene. 

Med vennlig hilsen,

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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Antall flyktninger og migranter som kommer sjøveien til Europa over Middelhavet øker kraftig.
Nå er det på tide at europeiske ledere tar ansvar, mener Caritas.

Stor økning i båtflyktninger

TIL EUROPA
Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

237 000 båtflyktninger var i midten av august 
i år registrert i statistikken til Den internasjo- 
nale organisasjonen for migrasjon (IOM).  
Innen utgangen av august regner organisa- 
sjonen med at antallet vil overstige 250 000.
Til sammenligning var det 219 000 mennesker  
som tok den risikofylte reisen over Middel-
havet i løpet av hele 2014. De fleste ble reddet  
i land fra overfylte farkoster i Italia og Hellas, 
utslitte og dehydrerte, men fremdeles med 
håpet om en ny start i behold. For mange 

endte det med forsøket. Rundt 2300 skal ha 
omkommet på veien over hittil i år.

Endrer fluktrute
Mens de fleste flyktningene fra Nord-Afrika 
tidligere tok sjøveien til Italia, ser det nå ut til 
at Hellas via Tyrkia er blitt den mest populære 
fluktruta. Italia hadde ved utgangen av juli 
måned registrert 93 540 båtflyktninger, mens 
134 988 var registrert i Hellas. Hovedsakelig 
kommer båtflyktningene til de greske øyene 

Lesvos, Khios, Kos, Samos og Leros.
 
Amir, som Caritas Hellas har intervjuet, er en 
av dem. Han er 35 år og kommer fra Syria. 
-  Jeg måtte rømme. De ville tvinge meg inn  
i militæret, men jeg er ingen kriger. Jeg ønsker  
ikke å slåss, sier han om hvorfor han flyktet 
fra hjemlandet. Jeg gikk over 1200 kilometer. 
Jeg gikk til Tyrkia, så ut til kysten hvor jeg 
sammen med en gruppe på 14 personer dro 
over til denne øya, forteller han.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har rundt 250 000 migranter krysset Middelhavet i år. Foto: Caritas Agrigento
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MIGRASJON

Kaotisk flyktningmottak
Men kriserammede Hellas har nok med sine 
egne problemer og klarer ikke ta seg av alle 
migrantene som dukker opp på strendene. 
De blir overlatt til seg selv og til den hjelpen 
som engasjerte privatpersoner og veldedige 
organisasjoner, som Caritas, klarer å gi. 
 
Vincent Cochetel, som er leder for Europa- 
avdelingen hos FNs høykommissær for  
flyktninger (UNHCR), var sjokkert etter et 
besøk nylig.
- Det er et totalt kaos. Det er svært bekymrings- 
fullt at ingen tar ansvar. Jeg har i årenes løp 
vært i mange land i Afrika og Asia, men jeg 
har aldri sett noe lignende. Og dette skjer 
midt i EU, sa Cochetel ifølge NRK.

Vil nordover
Kun 6200 av flyktningene som har kommet 
til Hellas, har søkt om asyl der. I stedet tar 
de fleste seg videre ulovlig gjennom Øst- 
Europa, med mål om å nå Tyskland, Nederland,  
skandinaviske land eller andre land. 

Amir vil også nordover. I mellomtiden bor 
han i et nedlagt hotell sammen med andre 
flyktninger og migranter. Der er det dårlige 
hygieniske forhold, ingen elektrisitet og dårlig 
sikkerhet. 
- Det er tøft. Jeg har veldig lite penger, så jeg 
må bruke de jeg har klokt. Jeg vet fremdeles 

ikke hva som venter, så jeg må være forsiktig.
Jeg hadde et godt liv i Syria før krigen. Jeg 
jobbet på sykehus som medisinsk assistent. 
Jeg hadde en god lønn, fantastiske venner og 
familien min. Nå har jeg ingenting, sier han.

De fleste båtflyktningene kommer fra land 
preget av krig og menneskerettighetsbrudd, 
som Syria, Afghanistan og Irak. Likevel preges 
den politiske debatten i Europa av uvilje mot 
å ta imot dem.

Flyktninger som ressurs
- Vi må slutte å se på flyktninger som en utgift 
og en byrde for samfunnet, mener general- 
sekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano 
Skretteberg.
- Det koster penger å ta imot dem på kort sikt. 
Men på lang sikt, om vi gir dem muligheten 
til å integrere seg, vil de bli viktige bidrags- 
ytere i samfunnet vårt. De vil skape verdier og 
betale skatt. Mange av dem som kommer har 
allerede høy utdannelse fra sine hjemland. 
Både Norge og resten av Europa vil i fram-
tiden trenge arbeidskraft, for å opprettholde 
velstanden, sier hun.

Tidligere i år møtte hun selv båtflyktninger da 
hun besøkte flere mottak drevet av Caritas på 
Sicilia. Det gjorde et sterkt inntrykk på henne.
- Jeg traff mange flyktninger fra Afrikas Horn og 
Mali, på flukt fra krig og konflikt. Flere hadde  
mistet familiemedlemmer før de flyktet som 
sin siste mulighet, forteller hun. 

Ønsker flere lovlige veier inn
Skretteberg er glad for at Norge bistår EU med 
en båt i Middelhavet og at stortingsflertallet 
før sommeren vedtok at Norge skal ta imot 
8000 kvoteflyktninger de neste tre årene.

Som styremedlem av Caritas Europa, prøver 
hun sammen med organisasjonen å få flere 
land til å ta imot kvoteflyktninger. Helst  
ønsker organisasjonen et felles gjenbosettings- 
program for EU-landene, med obligatorisk 
deltakelse. EU-kommisjonen foreslo dette 
tidligere i år, men forslaget ble avvist av 
medlemslandene.

- Hvis flere land tar imot kvoteflyktninger, vil 
en få bedre kontroll over migrasjonsstrøm-
men til Europa og hindre unødvendige tap 
av liv. I tillegg er det viktig å gjøre noe med 
årsakene til at folk flykter, sier Martha Rubiano 
Skretteberg.

Caritas Europa ser på gjenbosetting som et 
av mange tiltak for å skape flere lovlige veier 
inn til Europa. 

Momodoas (25) var en av flyktningene Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge møtte på Sicilia. Begge hans  
foreldre ble drept før han la ut på den ti måneder lange reisen fra Mali til Italia. Foto: Alexander Golding/Caritas Norge.

Overføringsflyktninger eller kvote-
flyktninger er personer som vanlig-
vis er registrert som flyktninger hos 
UNHCR, men som ikke kan tilbys en 
varig løsning i det landet de befinner 
seg og som derfor presenteres for 
overføring til et tredje land. Det er 
FNs Høykommissær for flyktning- 
er (UNHCR) som fremmer søknad- 
ene for overføringsflyktningene. 
UDI bestemmer hvem av dem som  
får komme til Norge. 

Kilde: UDI

FAKTA
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Det er viktig å lære norsk for

Å FÅ JOBB

- Jeg ønsker å gi noe tilbake og det føles godt 
å hjelpe andre, sier Ignacio Lara Antunez (36).
Én dag i uken kommer han til Caritas Infosenter 
i Oslo og hjelper mennesker som trenger 
veiledning på sitt morsmål med å finne seg 
til rette i det norske samfunnet. 
- Mange trenger omtanke. Jeg forteller dem 
at de kan klare det, at jeg satt i den stolen 
de nå sitter i for fem år siden. Å lære norsk 
er viktigere enn de ofte tror, derfor råder jeg 
dem til å bruke 60 prosent av tiden sin på  
å lære norsk og 40 prosent på arbeidssøking, 
forklarer Ignacio.

Skrev 10 000 søknader
Tidligere bransjesjef i Deutsche Bank i Spania 
skrev over 10 000 jobbsøknader i løpet av sine 
fem år i Norge. Men han fikk ikke ett eneste 
svar. Det skulle vise seg å være langt tøffere 
å finne arbeid enn han hadde forventet.

Med solid utdannelse og en internasjonal 
karriere, var han trygg på at han ville finne 
seg arbeid i Norge i løpet av kort tid. Selv 
om han gikk på gratis norskkurs, mestret han 
langt fra språket godt nok til å arbeide i sitt 

fagfelt på norsk.
- Jeg tenkte at det måtte være en fordel 
med internasjonal erfaring. Da et firma fikk 
se CV-en min, ble de svært positive, helt til 
de spurte om jeg kunne norsk. Uten norsk-
kunnskaper kan jeg ikke kommunisere med 
kunder. 

Det var da han møtte sin norske kone i Spania 
noen år tidligere, at de bestemte seg for  
å flytte sammen til Norge. Men etter utallige 
søknader og henvendelser, sto han fortsatt 
uten arbeid. Over ett år var gått, og han hadde 
ikke lenger oppsparte midler.

- Frustrasjonen min vokste. Jeg gråt og 
snakket mye med kona mi om hva jeg skulle 
gjøre. Jeg tenkte; skal jeg kanskje gi opp alt 
og dra tilbake til Spania?

Rådet til å lære seg norsk
Ignacio hadde hørt om Caritas Infosenter 
i Oslo av bekjente. Da han besøkte senteret, 
fikk han hjelp og veiledning. 
- Caritas hjalp meg og jeg fikk gode råd om 
hva jeg kunne gjøre i min situasjon. Jeg fikk 

høre at å beherske norsk var avgjørende for 
å få seg jobb.  De foreslo at jeg kunne prøve 
å få jobb i barnehage. Det ville gi meg norsk 
arbeidserfaring og kunne også være en positiv 
måte å lære meg norsk på. 

En måned etter fikk han jobb som barne- 
hageassistent i en spansk barnehage i Oslo. 
Ved siden av gikk han på et gratis norsk- 

Spanske Ignacio Lara Antunez sto uten jobb da han fikk veiledning og råd ved Caritas Infosenter i Oslo.  
Nå jobber han frivillig ved siden av vanlig jobb, for å hjelpe andre arbeidsinnvandrere i samme situasjon.

Av Trine Lejon, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge

• 8211 besøkende 
•  4195 individuelle veilednings- 

samtaler
•  54 prosent av veiledningssamtalene 

var med nyankomne (< 6 mnd.)
•  46 prosent av veiledningssamtalene 

var med bofaste arbeidsinnvandrere 
(> 6 mnd.)

•  29 prosent av de besøkende var 
kvinner

CARITAS INFORMASJONS- 
OG RESSURSSENTER 
(2014)

MIGRASJON
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opplæringstilbud i Oslo. Her møtte han flere 
arbeidsinnvandrere fra Europa.
- Noen kom til Norge med 2000 euro og 
trodde de skulle få jobb sånn; han knipser 
med fingrene. 
 
- Men det gikk ikke. Husleie og depositum  
i Norge er kostbart. Noen av dem klarte seg 
i Norge bare én uke. Jeg så dem aldri igjen. 

Fant relevant arbeid
I dag har han fått jobb i en regnskapsbedrift 
og bidrar frivillig en dag i uken ved senteret. 
Selv om han har en mastergrad i bank og 
finans, er han takknemlig for den tiden han 
fikk jobbe i barnehage. 
- Jeg ser på de tre årene som barnehage- 
assistent som et svært positivt miljøskifte fra 
finansverdenen. Jeg lærte mye av barna. Det 
var nettverket jeg fikk etter at jeg lærte norsk 
som har hjalp meg med å finne jobben jeg 
har i dag. Jeg kom meg ut av isolasjonen 
og ensomheten og jeg ble kjent med nye 
mennesker.
 
Ønsker flere som Ignacio
Caritas Infosenteret i Oslo trenger flere fri- 

villige, gjerne ressurssterke innvandrere, som 
Ignacio, som vet hvordan det er å være ny  
i Norge og har gått gjennom den samme  
prosessen. Det gir god hjelp til selvhjelp. 

- Folk med samme bakgrunn og historie har 
en fordel av å kjenne til hvordan det er å være 
ny i Norge og hva som skal til for å lykkes. Vi 
er svært takknemlige for at veiledningen vi 
tilbyr gir noen ønske om å jobbe frivillig hos 
oss når de har etablert seg i Norge, sier daglig 
leder ved Infosenteret, Sigrid Westeng Odden.

Ignacio Lara Antunez forteller at det var hjelp 
og støtte fra svigerfamilien som gjorde at han 
ble værende i Norge i den vanskelige tiden.

- Jeg samlet alt jeg hadde av pågangsmot til 
å fortsette. Denne erfaringen har jeg gitt meg 
visshet om at jeg takler og tåler motgang. Det 
har gjort meg sterk og det er ganske deilig, 
sier han og ler. 
- Jeg har nesten begynt å glemme spansk.

Caritas trenger frivillige flere steder og har informasjonssentre i:
OSLO - BERGEN - DRAMMEN - STAVANGER 

Dersom du ønsker å bidra, kan du ta kontakt med Caritas Norge 
(caritas@caritas.no). Du kan også kontakte menigheten der du bor  
om du ønsker å gjøre en innsats for andre. 

BLI FRIVILLIG

Ignacio Lara Antunez trives som frivillig ved Caritas Infosenter i Oslo. - Det føles godt å hjelpe andre, sier han. Foto: Caritas Norge/Trine Lejon.
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Over tre millioner personer har flyktet til Tyrkia,  
Libanon, Jordan og Irak siden krigen i Syria 
startet for fire år siden. 180 000 har flyktet 
fra Burundi til Tanzania, Rwanda, Kongo og 
Uganda.
 
I Norge diskuterte politikerne i vår om vi 
skulle ta imot 10 000 syriske flyktninger. De 
ble enige om 8 000 over tre år. I Kongo, et av 
verdens mest fattige land og i en av landets 
mest fattig provinser, har de til sammenligning  

mottatt over 13 000 flyktninger de siste fem 
månedene.

Mange Caritas-organisasjoner i områder med 
konflikt er aktivt involvert i å hjelpe flyktninger  
fra naboland. Dette til tross for at de ofte  
befinner seg i svært fattige land selv, med få 
ressurser tilgjengelig. Dette fører til spente 
situasjoner for fattige lokalbefolkninger, for-
di det legges press på infrastruktur, mat og  
ressurser. Mange fungerer som vertsfamilier 

for flyktninger, fordi det ikke fins flyktningleirer. 

Veldig få flyktninger finner veien til Norge 
og Europa sammenlignet med det enorme 
antallet flyktninger som finnes i verden  
i dag. Det er vårt ansvar som medmennesker 
å hjelpe dem som kommer til oss og å hjelpe 
våre partnere med å gi et mest mulig verdig 
liv i konfliktenes nærområder.

Sør-sør migrasjon

VEIEN TIL NABOLANDET
Verdens flyktningkrise er her i nord et innenrikspolitisk spørsmål, men mange av nabolandene 

til land i konflikt har ikke noe annet valg enn å hjelpe.

Av Aina Østreng, programkoordinator for Afrika i Caritas Norge.

Caritas Norge har, takket være Markussens Hjelpefond, støttet et utdanningsprosjekt i Ayilo, for sårbare flyktningbarn og barn i vertsfamilier. I 2014 ble det delt ut skolemateriell til 
600 barn. Foto: Caritas Norge.

MIGRASJON
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En lang og slitsom reise
Ayen Makoth Mahial, 32, var gravid i tredje 
trimester da skytingen startet nær hjemmet 
hennes i Bor by i Sør-Sudan. Både hennes 
hjem og store deler av byen ble i løpet av tre 
dager ubeboelig på grunn av branner og vold. 
- Da tok jeg med meg de tre barna våre (2, 
8 og 12 år) og rømte inn i skogen sammen 
med min mor. Babyen min ble født der med 
hjelp fra min mor, forteller Ayen og legger til 
at ektemannen dro i motsatt retning.
Kun få timer etter fødselen, startet familien 
på den lange gåturen mot tryggere områder. 
- Etter 60 kilometer uten mat og vann, holdt 
jeg på å knekke sammen, men heldigvis  
fikk jeg skyss av en FN-bil på vei mot hoved-
staden Juba, forteller hun. 
 
Ayilo flyktningleir 
Men uten slektninger i Juba, ble det eneste  
alternativet å tigge om mat. Hun bestemte 
seg derfor for å ta seg over grensa til Uganda, 
der hun til slutt ankom Ayilo flyktningleir,  

utslitt og syk med diaré og hoste. Der forsøkte 
hun flere ganger å kontakte ektemannen, 
uten suksess. Hun antar at hans liv må ha 
gått tapt i krigshandlingene. 
 
Over en halv million flyktninger fra Sør-Sudan  
har søkt tilflukt i naboland som følge av 
borgerkrigen som utspiller seg i landet. 
154 244 av disse befinner seg i Uganda. 
Adjumanidistriktet nord i Uganda mottar  
ca. 40-50 flyktninger om dagen. I den største 
flyktningleiren, Ayilo, bor det om lag 20 763 
flyktninger. 

Bekymret for fremtiden
- En stor bekymring for meg var at barna mine 
ikke kunne gå på skole da vi kom, sier Ayen. 
Hun forteller at hun er bekymret for barnas 
fremtid i Sør-Sudan dersom de går glipp av 
for mye skolegang. 

Det store antallet flyktningbarn har lagt 
press på skolene i flyktningleirene. Caritas 

Norge har takket være Markussens Hjelpe-
fond støttet et utdanningsprosjekt i Ayilo, for 
sårbare flyktningbarn og barn i vertsfamilier.  
I 2014 ble det delt ut skolemateriell til 600 
barn og noe utstyr til lærerne, slik at barna 
kan fortsette utdanningen sin. Ayens barn er 
noen av disse. 

Mange utfordringer 
Det er mange utfordringer i Ayilo, som dårlige 
hygieniske forhold, mangel på land, mye  
malaria og manglende muligheter for inntekt. 
Hun er også svært bekymret for alle familie- 
medlemmene som fremdeles befinner seg  
i Sør-Sudan. Hun ber for fred hver dag. Likevel 
er hun fornøyd med at barna i det minste får 
en viss stabilitet i hverdagen gjennom skolen. 

- For meg er det viktig å utdanne barna mine, 
slik at de kan være med å bygge opp Sør-Sudan  
en dag, sier Ayen. 

Det store antallet flyktningbarn har lagt press på skolene i flyktningleirene. Foto: Caritas Norge.

MIGRASJON
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I september vil Colombia komme 
enda et skritt nærmere fred. ELN, 
som er Colombias nest største geril-
jagruppe, setter seg til forhandlings- 
bordet. Norge er sentral i forhand- 
lingene med den største gerilja-
gruppen FARC – EP. Det har 
gitt resultater etter tre års intenst  

arbeid. Vi venter en avtale innen relativt kort tid. 50 år med krig  
i Colombia har drept over 200 000 mennesker og 6 millioner barn, 
kvinner og menn er tvunget på flukt. Med begge de største gerilja- 
gruppene ved forhandlingsbordet, er nå utsiktene til en virkelig 
fred innen rekkevidde.

NÆRMERE FRED I COLOMBIA

Foto: Caritas Norge.

FNs medlemsland ble 3. august enige om nye, 
felles mål for bærekraftig utvikling for de neste 
15 årene. Bærekraftmålene kombinerer kamp-
en mot fattigdom med fornyet innsats for å ta 
vare på miljøet og erstatter FNs tusenårsmål 
som løper ut i 2015. Caritas Norge er fornøyd 
med at våre hovedsatsingsområder; matsikkerhet, 
utdanning og klima er godt ivaretatt i avtalen. 
Bærekraftmålene skal realiseres gjennom et 
bredt globalt samarbeid og i partnerskap mellom  
FN, myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn.

ENIGHET OM BÆREKRAFTMÅL I FN

Pave Frans’ encyklika «Laudato Si» stadfester 
at Skaperverket er i krise og at hovedårsaken 
til krisen er skapt av oss mennesker. Vi er 
vitner til en ødeleggelse av økosystemet som 
mangler sidestykke, og mangel på handling vil 
få alvorlige konsekvenser for oss alle. Klima- 
endringene påvirker oss alle og krever handling  
fra alle – fra politikere til enkeltmennesker. 
I desember vil verdens ledere starte en ny 
runde med forhandlinger om et internasjonalt 
klimaregime. Caritas håper pave Frans’ bud-
skap blir hørt, og at klimaavtalen vil bidra til 
å forhindre lidelse for hundrevis av millioner 
mennesker i fremtiden.   

I september vil Pave Frans også besøke Cuba. 
50 års fiendskap mellom USA og Cuba går 
mot slutten. Pave Frans’ personlige engasje-
ment har vært avgjørende for at landene nå 
oppretter diplomatiske forbindelser for første 
gang siden Fidel Castro kom til makten. 

PAVE FRANS 
– FOR KLIMA OG FRED 

Foto: Caritas Internationalis.

Siden slutten av mars har det 
pågått voldelige demonstrasjoner 
i Burundis hovedstad som følge 
av at landets president stiller til 
valg for en tredje periode. Den  
katolske kirke har uttrykt støtte for 
demonstrantenes budskap. Den 
katolske kirke er en mektig aktør i 
Burundi, der 75% av befolkningen 

er kristne, hvorav 60% er katolikker. Flere titalls er drept og mange 
hundre såret. Om lag 177 000 burundiere flyktet til DR Kongo (13 500), 
Tanzania (80 000), Rwanda (70 900) og Uganda (12 900) på grunn av 
de voldelige opptøyene. Caritas i Burundis naboland er aktivt involvert 
i hjelpearbeidet med flyktningene. I Tanzania bistår Caritas med mat, 
vann og hygieneartikler i transittsenteret. I Rwanda deler Caritas ut såpe, 
klær og tepper til flyktninger i Mahama flyktningleir. I DR Kongo har 
Caritas Uvira bidratt med nødhjelp mat og husholdningsartikler, inkludert 
bønner, olje, salt, såpe og bøtter til flykningene. Med de svært begrensede 
ressursene de har tilgjengelig, vil lokale Caritas-organisasjoner fortsette 
å hjelpe sine medmennesker.  

FLYKTER FRA OPPTØYER I BURUNDI

Foto: Caritas Uvira.

Foto: Caritas Norge.
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 NYTT OM VERDEN

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Caritas’ generalsekretær, Martha Rubiano Skretteberg og nødhjelpskoordinator Marit Sørheim besøkte 
Nepal i juli. Hensikten med besøket var å se hvordan midlene var blitt brukt i den første nødhjelps- 
perioden etter jordskjelvet, samt å delta i planleggingen av Caritas’ bidrag til gjenoppbyggingen. Caritas 
har til sammen hjulpet over 340 000 mennesker. Til tross for at mye av nødhjelpsinnsatsen foregikk 
etter at monsunregnet satte inn, har man lyktes med å nå ut også til de mest avsidesliggende landsbyene. 

En viktig konklusjon fra reisen er at man i gjenopp- 
byggingsarbeidet må satse på å bygge opp samfunnet 
og det enkelte hushold til å bli motstandsdyktige mot 
kommende kriser. De nye husene som bygges må være 
jordskjelv- og flomsikre. I tillegg må lokalsamfunn og 
myndigheter få bedre kunnskap og strukturer til å hånd-
tere naturkatastrofer. Caritas Norges representanter 
brukte mye tid på å møte lokalbefolkningen som ble 
rammet av jordskjelvet. Her er Marit Sørheim i samtale 
med Savitra, 49. Savitra ble skadet i jordskjelvet da 
huset hun bodde i kollapset over henne. Hun har nylig 
 kommet ut av sykehuset, og har heldigvis godt håp om 
at hun skal bli helt bra igjen av hofteskaden.  

FORTSATT STORE BEHOV I NEPAL

Foto: Gabriel Alphonsus Lee, CHARIS.

Valget av Maithiripala Sirisena som ny president på Sri Lanka har 
medført nye muligheter for utvikling og forsoningsarbeid. Tidligere  
president Mahinda Rajapaksa ble kritisert for den brutale måten 
han avsluttet den 26 år lange borgerkrigen på og for at hans styre  
utviklet seg i en mer korrupt og autoritær retning. De siste fem årene har  
18. mai blitt feiret som «Day of  Victory». I år ble dette endret og markert 
som «Day of  Remembrance», hvor alle de som døde under krigen ble minnet.

Caritas spilte en viktig rolle inn mot valget som samlet alle minoriteter på Sri 
Lanka for et politisk skifte. Vi vil bygge på dette arbeidet, som har vært mulig 
gjennom støtte fra myndighetene, og bistå vår søsterorganisasjon på Sri Lanka 
i deres arbeid for å forhindre nye og lege gamle konflikter. I parlamentsvalget 
17. august fikk president Sirisena styrket støtte fra befolkningen til å jobbe 
med fred og forsoningsarbeid.

NYE MULIGHETER PÅ SRI LANKA

Foto: Caritas Internationalis.
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Landene topper volds- og drapsstatistikken  
i verden. Bare i 2014 ble 15 000 mennesker  
drept i de tre landene. Befolkningen lever  
i krigslignende tilstander der kriminelle 
gjenger og narkotikakarteller bestemmer over 
vanlige folks hverdag. Situasjonen for de opp- 
voksende generasjonene er uholdbar. Som 
en konsekvens, forlater unge og voksne sine 
land og søker nye muligheter for arbeid og 
et bedre liv. 

I intervjuer oppga 235 av 400 barn fra Honduras,  
El Salvador, Guatemala og Mexico at vold var 
hovedårsaken til at de flyktet fra sine hjem-
land, ifølge FNs høykommissær for flyktninger 
(UNHCR). De siste årene har antallet enslige 
mindreårige migranter eller flyktninger økt. 

Siden oktober 2013 har 68 000 enslige barn 
og ungdom krysset grensen til USA, uten 
papirer. Hundrevis skal ha dødd på veien. 
Jenter og kvinner er spesielt utsatt for seksu- 
elle overgrep.

Situasjonen kan betegnes som en humanitær 
krise som krever respons på flere nivåer. Med 
støtte fra Caritas Norge, driver Caritas Honduras,  
El Salvador og Guatemala voldsforebyggings- 
prosjekter. Disse prosjektene redder liv og  
hindrer rekruttering til organisert kriminalitet 
ved å gi ungdommen mulighet til å få ut- 
danning og arbeid. Vi er glade for at regjeringen  
og støttepartiene med dette prioriterer ung-
dom i verdens mest voldelige region. Spesielt 
verdsatt er KrFs Knut Arild Hareides person-

lige engasjement for ofrene i denne glemte  
humanitære krisen.

De siste tre årene har Caritas Norge og de 
lokale Caritas-organisasjonene hjulpet 6 000 
ungdommer og hindret dem i å bli narkotika- 
kartellenes nye rekrutter. I kommende prosjekt- 
periode vil vi styrke fokuset på relevant, yrkes- 
rettet utdanning og arbeid. Dette vil gi flere 
ungdommer reelle alternativer til en kort og 
brutal kriminell karriere, og bidra til at de kan 
gjøre en innsats for å skape fred på lokalt og 
nasjonalt nivå.

Flykter fra vold i 

MELLOM-AMERIKA
I Honduras, El Salvador og Guatemala i Mellom-Amerika vokser flere generasjoner opp uten 

å vite hvordan det er å leve et liv uten vold.

Av Jeanette Olsen, programkoordinator for Latin-Amerika i Caritas Norge.

Deltakere i gruppa «Ungdom for fred» i Juticalpa, Honduras. Siden 2013 har de brukt teater, radiosendinger og undervisningsopplegg for å spre kunnskap om ungdoms rettigheter 
og muligheter, og om hvordan man kan løse konflikter uten vold. Foto: Jeanette Olsen/Caritas Norge.

MIGRASJON
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Krevende for migranter 

I VIETNAM

Barn av migranter og unge migranter faller  
ofte utenfor det offentlige utdannings- 
systemet.

Migrasjonen til Ho Chi Minh-byen har skapt 
store utfordringer knyttet til bosetting, syssel-
setting, helse og utdanning. I løpet av ti år 
har innbyggertallet i byen økt fra to millioner 
til ni millioner.
 
Av de om lag 10 000 gatebarna i Ho Chi Minh- 
byen, er 80 prosent barn av migranter.  
Migranter har ofte flyttet inn til byene uten 

tillatelse fra myndighetene og holdes derfor 
utenfor det tradisjonelle utdanningssystemet. 
De har heller ikke rett til andre sosiale tjenest-
er som tilbys av myndighetene.

Mange av de unge migrantene kommer inn 
til byene uten en sikker inntektskilde og bor 
ofte under svært kummerlige og vanskelige 
forhold. Som et resultat av mangel på andre 
inntektsmuligheter, velger mange dessverre 
kriminelle alternativer. Det er derfor viktig  
å tilby løsninger og muligheter for denne 
marginaliserte gruppen.

Caritas Norge samarbeider med Caritas  
Vietnam for å hjelpe ungdommene som av 
ulike årsaker ikke blir tatt opp i det offent-
lige skolesystemet. Tilbudet Caritas gir dem  
inkluderer utdanning og yrkesrettet opp-
læring, slik at de kan få seg en jobb og et 
verdig liv med bedre levekår.

Selv om Vietnam ligger godt an til å nå Tusenårsmålene for utdanning, er det fremdeles  
marginaliserte grupper som ikke får ta del i denne utviklingen. 

Av Quyen-Di Phan,prosjektsekretær i Caritas Norge

MIGRASJON

Caritas gir over 1000 barn som har falt utenfor det offentlige 
skolesystemet muligheten til å gå på skole. 
Foto: Caritas Norge.

Interaktiv undervisning ved ett av undervisningssentrene i Ho Chi Minh-byen. 
Foto: Caritas Norge.
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En unik mulighet for

CARITAS NORGE

Skretteberg fikk tillitsvervet under den årlige 
generalforsamlingen til Caritas Europa (CE)  
og Caritas Internationalis (CI) i Roma i mai. 
Caritas Europa (CE) har 49 medlemsorganisa- 
sjoner fra 46 europeiske land. Sekretariatet 
ligger i Brussel. I EU-hovedstaden jobber  

organisasjonens ansatte for å bedre livs- 
kvaliteten for fattige og sårbare, blant annet 
ved å drive påvirkningsarbeid overfor politiske 
beslutningstakere og ved å koordinere nød- 
hjelpsarbeidet ved små og store kriser  
i Europa. Som medlem av European NGO 

Confederation for Relief and Development 
(CONCORD), jobber Caritas Europa tett opp 
mot EU når det gjelder spørsmål om utvikling 
og global rettferdighet.
– Siden Norge ikke er medlem av EU, blir 
denne kanalen svært viktig, tror Skretteberg.

- En viktig anerkjennelse av vårt arbeid og en unik mulighet til å sette norske verdier på dagsorden  
internasjonalt. Det sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg om sitt nye verv i Caritas Europa.

Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.
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Trenger nordiske stemmer
Gjennom sitt nye verv i Caritas Europa, vil 
Skretteberg være med på å ta viktige be- 
slutninger de neste årene. Det vil kreve både 
tid og ressurser, men er noe hun vil prioritere 
fremover.
– Jeg vil prioritere dette fordi jeg mener Caritas  
Europa trenger nordiske stemmer inn  
i organisasjonen. Norge er kjent i verden for 
å engasjere seg i sosial rettferdighet og er 
et av de mest likestilte samfunn i verden. 
Dette er verdier som er viktig å ta med inn  
i det europeiske nettverket, sier Skretteberg.

Større fokus på likestilling mellom kjønnene har 
hun allerede fått gjennomslag for. På general- 
forsamlingen tok Skretteberg og de andre 
nordiske landene initiativ til en diskusjon  
om hvordan CE kan integrere likestillings- 
perspektivet bedre i sin strategi, og om 
hvordan man kan sikre en større representa- 

sjon av kvinner i nettverket. I slutterklæringen 
fra generalforsamlingen forplikter nettverket 
seg til å jobbe strategisk for større likestilling 
mellom kjønnene, både innad i organisasjonen 
og i prosjektene Caritas driver rundt omkring  
i verden. Dette er også i tråd med pave Frans´ 
budskap.

Klima er viktig
I tillegg til likestilling, er humanitært arbeid, 
migrasjon, arbeidsinnvandring, fattigdom 
og klimaspørsmål saker generalsekretæren 
i Caritas Norge gjerne vil diskutere med sine 
europeiske kolleger.
– Vi opplever her i Norge at mange arbeids- 
innvandrere oppsøker oss for å få hjelp. 
Nå får vi sjansen til å diskutere problem- 
stillingene de møter i europeisk sammen-
heng. Klimaspørsmål er viktig for Caritas fordi 
det er de fattigste som blir hardest rammet 
av klimaendringene. Vi må hjelpe dem med 

å møte disse utfordringene som preger hver-
dagen deres, sier hun.

Synlige i Europa
Martha Rubiano Skretteberg mener at Caritas 
Norges arbeid den siste tiden er blitt svært 
synlig og at dette er årsaken til at organisa- 
sjonen nå er representert i Caritas Europa.

– Caritas Europa har besøkt vårt Informas-
jonssenter for arbeidsinnvandrere og uttalt 
at kunnskapen vi gjennom dette arbeidet 
har opparbeidet oss er en berikelse for nett- 
verket. I tillegg bidrar vi til viktige fredspros-
esser på Filippinene og i Colombia og vi deltar  
i det humanitære arbeidet etter jordskjelvet  
i Nepal, med gode resultater. Dette arbeidet 
er noe andre land i Europa gjerne vil lære mer 
om, forteller hun.

Da Caritas-nettverket møttes i Roma i mai, fikk Martha Rubiano Skretteberg æren av å lese forbønner under en messe med Paven i Peterskirken. 
Foto: www.fotografiafelici.com
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Alle våre støttespillere er svært viktige for Caritas Norge. Våre faste givere gjør det mulig for oss å hjelpe enda flere  
mennesker ut av lidelse. Vi håper derfor at du ønsker å bli fast giver til Caritas Norge!

Som fast giver betaler du et fast beløp gjennom avtalegiroordningen. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte 
du ønsker å gi. Banken din sørger for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp. 

Om du ønsker det, vil du i forkant av betalingen motta 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 hvis du skulle ønske det. 

Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at ditt bidrag er betalt.

For å bli fast giver, kan du klippe ut, fylle inn og legge skjemaet under i en postkasse. 
Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan støtte Caritas Norge, kan du gå inn på www.caritas.no 
eller kontakte oss på caritas@caritas.no. Du kan også gi et enkeltbidrag til Caritas på konto 8200.01.93433.
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