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Caritas ønsker gjennom årets høstaksjon One human family, food for all å sette 
fokus på matsikkerhet. På verdensbasis sulter om lag 842 millioner mennesker,  
ifølge FAOs rapport fra 2013 om matsikkerhet i verden. Den verste 
og mest omfattende av alle sultkriser er i området Sahel, rett sør for 
Sahara i det sentrale beltet på tvers av det afrikanske kontinentet. 
Opptrapping av konflikter i år gjør at flere land i området har svært 
liten tilgang til mat. Om lag 20 millioner mennesker står i fare for å 
bli rammet av en svært alvorlig humanitær krise. 

Matusikkerheten er også stor i flere asiatiske land, for eksempel  
i India. Dette til tross for at landet de senere årene har hatt betydelig 
økonomisk vekst. Men sulten har også krøpet nærmere vårt eget land. 

Akkurat nå foregår forhandlinger om utviklingsagendaen post- 2015. 
Den skal være en erstatning når tusenårsmålene utløper og kan styre retningen for  
utviklingen de neste 15 til 30 årene. Det er mange muligheter fremover hvor både Norge og  
EU kan implementere sitt engasjement i å beskytte retten og tilgangen til mat. 

Arbeidsledigheten er svært høy i eurosonen og flere mennesker sliter med å skaffe 
måltider til seg og sine. Mange har ikke noe annet valg enn å reise fra barn og familie. 
Men selv om arbeidsledigheten i Norge ligger på tre og en halv prosent, mens de verst 
rammede EU-landene har nær 30 prosent arbeidsledighet, strever mange med å komme 
seg inn på det norske arbeidsmarkedet. Når vi står ansikt til ansikt med nøden må vi 
spørre oss selv: Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Vi i Caritas tror på handling. Denne høsten starter vi et program for å hjelpe mennesker 
i Den sentralafrikanske republikk, hvor 1,7 av 4,6 millioner innbyggere er rammet av en 
akutt matmangel. I september reiser et team fra Caritas Norge til Sør-Sudan for å vurdere 
mulighetene for å hjelpe mennesker, i et land hvor rundt fire millioner mennesker nå 
befinner seg i krise.

Caritas hjelper fattige slik at de kan bli selvforsynte. For å skape utvikling holder det ikke 
bare å gi folk mat. De trenger også å berge sine avlinger gjennom verktøy og opplæring 
i nye metoder, slik at beredskapssystemer i lokalsamfunnene takler klimaendringene som 
vil komme i årene fremover. 

Så langt har Caritas Norge sammen med Caritas-nettverket hjulpet om lag en million 
mennesker berørt av krisene i Syria, Gaza og Irak. I august gikk vi ut med en appell mot 
IS’ handlinger i Irak sammen med Den katolske kirke. Vi er svært takknemlige for bidrag 
fra menighetene og deres engasjement for å hjelpe andre. Vi håper at årets høstaksjon 
bringer like stort engasjement, slik at dere kan hjelpe oss å hjelpe flere!

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

Med vennlig hilsen, 

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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Europeiske land, inkludert Norge, bør føre 
en sammenhengende politikk som bidrar 
til økt matsikkerhet i andre land, heter det  
i rapporten The EU’s Role to End Hunger by 2025 
fra Caritas Europa.
- Bistand monner lite hvis man slipper ut  
billige subsidierte eksportvarer på markedet  
i utviklingsland. Det samme 
gjelder når europeiske selskap 
monopoliserer viktige natur- 
ressurser i utviklingsland. Lokale 
bønder kan ikke konkurrere på 
disse vilkårene, sier program-
koordinator i Caritas Norge, Aina 
Østreng.
Hun jobber daglig med temaet 
matsikkerhet, og ser hvordan det 
å ha tilgang på nok og riktig mat 
er avgjørende for at folk kan leve 
et normal og aktivt liv. 

- Tilgang til mat er en menneske- 
rett, det er det matsikkerhet  
handler om. I dag er det mange 
som ikke får oppfylt denne  
menneskeretten. I de fleste land 
er ikke hovedproblemet mangel på mat, men 
at mange ikke har råd til å kjøpe maten som 
finnes på markedet, sier hun. 

I dag bidrar vestlige landbrukssubsidier,  
internasjonal spekulering i matvarepriser,  
urettferdige handelsbetingelser og det 
globale matmarkedet til en forverring av 
matsikkerheten i flere deler av verden.

- En stor andel av de som sulter i verden i dag 
er småbønder i utviklingsland. Mange av dem 
mangler nødvendige ressurser og kunnskap 
til å produsere nok mat til seg selv, eller de 
ender opp som tapere i konkurransen med 
industrielt landbruk, utdyper Østreng.
Tidligere i år gikk Caritas Europa ut og ba  

europeiske ledere om å gjøre mer for å endre 
situasjonen. Rapporten som ble presentert 
for Europaparlamentet i april, konkluderer 
blant annet med at rike land bør øke støtten 
til småskalabønder for å drive bærekraftig 
landbruk. 

Omfattende lobbyarbeid
Østreng mener det er en viktig priori- 
tering for Caritas-nettverket, inkludert 
Caritas Norge, å bidra i det internasjonale  
samarbeidet for økt matsikkerhet i Afrika, Asia 
og Latin-Amerika.
- Gjennom Caritas Norges prosjekter for  
fattige småbønder har flere tusen mennesker 
fått et bedre liv på grunn av økt jordbruks- 
produksjon basert på miljøvennlige teknikker 
og organisering i bondekooperativer. I 2014 
har vi matsikkerhetsprosjekter i Sri Lanka, 
El Salvador, Uganda, Zambia og DR Kongo, 
forklarer hun. 
Caritas-nettverket driver også omfattende  
lobbyvirksomhet på internasjonalt nivå og 
inn mot FN-systemet. Det er spesielt viktig 

nå når det internasjonale samfunnet skal bli  
enige om nye bærekraftighetsmål for  
utvikling, som skal erstatte tusenårsmålene 
fra og med 2015. De nye målene skal ikke 
bare gjelde utviklingslandene, men inkludere 
utfordringer i, og pliktene til, rike land.
Det er avgjørende at den nye utviklings- 

agendaen utarbeides på de fattiges  
premisser, mener Østreng. 
- De som lider av fattigdom og sult 
må involveres i prosessen med å 
definere hvilke tiltak som behøves. 
Selv om målet om å bekjempe sult 
og feilernæring er globalt, er det 
nødvendig med en grad av lokal 
tilpasning dersom dette målet skal 
nås, sier hun.

For å unngå at de nye bærekraftig- 
hetsmålene blir tomme ord,  
bør det opprettes internasjonale 
mekanismer som kan holde statene  
ansvarlige dersom de ikke opp- 
fyller forpliktelsene sine. 
- Sivilsamfunnet, inkludert det 
 omfattende Caritas-nettverket, vil 

fortsette å spille en viktig rolle i å overvåke 
statenes innsats for å sikre retten til mat, 
avslutter Østreng. 

Kampanje mot sult
I september 2014 starter den internasjonale 
Caritas-kampanjen One human family, food 
for all i Norge. Kampanjen, som ble lansert 
i desember 2013 med pave Frans i spissen, 
har som mål å bidra til utryddelse av sult 
innen 2025. Årets høstaksjon for matsikkerhet 
er en del av kampanjen, og vil bli markert i 
menigheter over hele Norge frem til advent. 

Følg også kampanjen på Facebook Caritas 
Norge, Twitter@Caritas Norge og på våre 
nettsider www.caritas.no.

842 millioner mennesker lever i en tilstand av kronisk sult, til tross for at det produseres 
nok mat til å fø hele jordas befolkning. Nå må europeiske ledere ta ansvar og øke 

støtten til småbønder, oppfordrer Caritas-rapport.

Norge og Europa må ta ansvar for 

VERDENS SULTNE
Tekst: Trine Lejon og Ingrid Finess Evensmo.

Den Sentralafrikanske republikk: 1,7 millioner innbyggere er rammet av akutt matkrise. 
Foto: Martha R. Skretteberg/Caritas Norge.
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TEMA: MATSIKKERHET

Fakta om matsikkerhet
•  At mennesker sulter er et brudd på menneskerettighetene. Retten til mat er nedfelt i FNs Menneskerettighets- 

erklæring av 1948, og i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, som de fleste 
av verdens stater har ratifisert.

•  Matsikkerhet er definert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) som en tilstand som eksisterer 
når alle mennesker, til alle tider, har fysisk og økonomisk tilgang til tilstrekkelig, trygg og næringsrik mat som 
møter deres matpreferanser og behov og for et aktivt og sunt liv.

•  Den mest alvorlige formen for dårlig matsikkerhet er sult. Akutt sult, også kalt hungersnød, oppstår ofte som 
en følge av kortvarige og ekstraordinære hendelser som naturkatastrofer, konflikt eller krig. Kronisk/langvarig 
sult er et resultat av fattigdom, ofte kombinert med en underutviklet landbrukssektor og rovdrift på miljø- og 
naturressurser. 

•  Blant verdens sultende er 60 prosent kvinner og 98 prosent bor  
i utviklingsland. 

•  Vi ligger an til å «nesten nå» tusenårsmålet om en halvering av sult i 
verden innen 2015, hvis vi fortsetter å legge inn stor internasjonal innsats 
fremover, mener FN. 

•  Latin-Amerika, Øst- og Sørøst-Asia har hatt en stor nedgang i antallet 
sultne, men fremgangen er liten i andre deler av Asia og i Afrika. 

•  Afrika sør for Sahara er den regionen med størst andel sultne  
blant befolkningen (24,8 prosent).

•  FAO regner med at etterspørselen etter mat vil øke med 60 prosent før 
2050 på grunn av økende befolkning. Klimaendringer og nye mat- og 
forbruksmønstre som økt etterspørsel etter kjøtt og melkeprodukter, vil 
legge ekstra press på naturressursene og matjorda.

HVA KAN DU GJØRE? TRE ENKLE TIPS TIL 
Å SPISE MER ETISK OG MILJØVENNLIG:

Reduser matavfallet
En nordmann kaster i gjennomsnitt 51 kilo mat i året. Unngå å være 
blant dem, og bruk opp det du har i kjøleskapet. Tips: Sjekk best/
før-utløpsdatoer jevnlig, og lag handlelister og ukentlige måltidsplaner. 

Spis mindre kjøtt
For katolikker er fredag tradisjonelt en kjøttfri dag. Ved å redusere 
mengden kjøtt du spiser gjennom uka, kan du kutte klimagassutslipp 
og bidra til mer bærekraftig matproduksjon. Tips: Del en kjøttfri lunsj 
med kollegaer, venner eller familie, og bruk tiden til å reflektere og be 
for dem som er rammet av klimaendringer.

Velg Fairtrade-produkter
Halvparten av verdens sultne er småskala bønder. Ved å kjøpe produkter 
med Fairtrade-merket støtter du disse bøndene og andre håndverkere.
Kilde: CAFOD (Caritas England).

STØTT CARITAS’ HØSTAKSJON
 FOR MATSIKKERHET

Hjelp oss å hjelpe flere! 
Du kan hjelpe Caritas Norge med å bedre mattilgangen til fattige 
bønder i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Gi din gave direkte til konto- 
nummer 8200.01.93433, eller gi et bidrag online på www.caritas.

no. Merk innbetalingen «Høstaksjon». For giro- 
betaling se vedlagt aksjonsbrev i St. Olavs kirke-
blad nr. 4  eller skann QR-koden for å gi ditt 
bidrag!

 

Pakking av mat til Filippinene etter tyfonen Haiyan. 
Foto: Caritas Norge.
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- Noen ganger har vi gått til sengs uten mat. Det er særlig i tørke- 
periodene på Sri Lanka at det er vanskelig. Da barna var små var 
det lettere, været skapte ikke så store problemer, forteller bonden  
D. Chameela Lasanthi som er gift og har to barn. 

For dem som driver med jordbruk på Sri 
Lanka, er tørke, flom og utarming av mat-
jorda blitt en stor utfordring de senere 
årene. Landet er blant områder som FN 
mener vil bli hardest rammet av klima- 
endringene. I 2014 har tørke og en uvanlig svak 
monsun skapt problemer for mange bønder. 

- Bøndene er særlig utsatt fordi mange ikke 
har nok ressurser og muligheter til å tilpasse 
seg værendringene som kommer. Mange har 
også satt seg i gjeld grunnet dyre innkjøp av 
sprøytemidler og såkorn, forteller programkoordinator for Asia i Caritas 
Norge, Jeanette Olsen. 

I tillegg sliter mange bønder med helseproblemer grunnet dårlig  
ernæring og utbredt bruk av sterke kjemikalier i landbruket. Familiens 
inntekter går derfor til dyre medisinske behandlinger.

Hjelp til å takle utfordringene
Sri Lanka er et av de minste landene i Sør-Asia. 
Som mange andre land i utvikling, har Sri Lanka  
et stort antall mennesker som lever under  
fattigdomsgrensen. Ni av ti av Sri Lankas fattige  
bor utenfor byene og har jordbruk som sin  
hovedinntektskilde. 

Dette er bakgrunnen for at Caritas Norge og 
Caritas Sri Lanka i 2013 startet opp et prosjekt  
som skal styrke den lokale kunnskapen om jord-
bruk og klimaendringer. Gjennom prosjektet får 
bøndene starthjelp til å organisere seg i selv- 

hjelpsgrupper, hvor de kan spare midler og gå til innkjøp av felles 
utstyr og redskap for å slippe stor individuell gjeld. 

Når klimaendringer truer

MATSIKKERHETEN
Sri Lanka: Tilgangen på mat er utfordrende når 

klimaendringene gir rekordlave avlinger.

Caritas Sri Lanka hjelper sårbare mennesker som ble rammet av borgerkrigen i 2009.
Foto: Patrick Nicholson/Caritas Internationalis.

Tekst: Trine Lejon og Tuva Nodeland.

D. Cameela Lasanthi i sin kjøkkenhage.
Foto: Caritas Sri Lanka.



7

- Prosjektet tar i bruk gruppebasert læring, 
der bønder kommer sammen for å diskutere 
hvilke problemer de har og hvordan de kan 
løses. Caritas bidrar med agronomer og andre 
spesialister som setter i gang diskusjonene 
og viser frem praktiske løsninger ute på  
jordene. Læringen foregår tett på hverdagen, 
og tilpasses lokale problemer og forhold, sier 
Olsen.

Økologisk jordbruk 
Som del av prosjektet gis det også opplæring 
i dyrking av organiske grønnsaker. I mange 
av prosjektområdene på Sri Lanka er nyre- 
svikt et omfattende problem. Dette kommer 
blant annet av utbredt bruk av sterke sprøyte- 
midler. Prosjektet introduserer nye organiske 
metoder, som å bruke kompostavfall til gjødsel.  
Målet er på lang sikt å redusere antall tilfeller 
av nyresvikt. 

- Mat som dyrkes i kjøkkenhagene kan  
familien spise selv eller de kan selge den 
på marked. Inntektene fra salget kan brukes 
på andre husholdningsvarer til hjemmet. På 
kort sikt sikrer dette mat på bordet, forklarer 
Olsen.

Etter at Chameela Lasanthi ble med i prosjektet  
har situasjonen forbedret seg for henne og 
familien. Hun har laget en kjøkkenhage, og 
har fått hjelp av medlemmene i selvhjelps-
gruppa til å rydde plass, lage grønnsaksbed 
og fremstille kompostgjødsel. Hun forteller 
at de holder sammen og hjelper hverandre.

- Før pleide jeg å gråte fordi jeg ikke hadde 
nok mat å gi til barna mine. Dette prosjektet 
hjelper oss mye. Jeg våkner vanligvis tidlig 
om morgenen for å jobbe i kjøkkenhagen.  
Nå i sommerhalvåret 
dyrker jeg grønn- 
saker og papaya.

Hun høster grønn- 
saker som familien 
kan spise, og noen 
ganger litt ekstra 
grønnsaker som de  
kan selge. Er de 
heldige får mannen 
hennes solgt grønn-
sakene på markedet 
og kan kjøpe andre 
husholdningsvarer 

de trenger.
- Nå har vi sikker tilgang til daglige måltider, 
sier hun. 

Sikrer sine rettigheter
Men for å skape trygghet og forutsigbarhet 
for bøndene, trengs det mer enn kjøkken-
hager. Tilgang til nok mat er befestet i men-
neskerettighetene, men ofte er det slik at 
rettigheter må kreves. Derfor har prosjektet 
også et element av politisk organisering, slik 
at bøndene selv kan legge press på egne 
myndigheter om å gjøre noe for å endre 
situasjonen. Et av målene for prosjektet er 
at små selvhjelpsgrupper skal gå sammen 
i større organisasjoner for å løse problemer 
lokalsamfunnene står ovenfor. En av deltak-
eren som har oppnådd resultater er familie- 
faren Kanapathipillai Manikavasagam. Han 
er gift og har to barn, og hele familien  
hans driver med gårdsarbeid. Gjennom  

Caritas-prosjektet har han sammen med flere 
andre bønder deltatt på kurs og aktiviteter, 
og har dessuten benyttet muligheten til å bli 
medlem av en interesseorganisasjon.

- I organisasjonen diskuterer vi utfordringene 
som lokalsamfunnet møter på. Et av disse er 
vanntilgang. Institutt for vanning ville ikke 
distribuere vann inn til noen av kanalene 
som renner gjennom vårt nærområde, sier 
Manikavasagam.

Gjennom dialog med de regionale vann- 
myndighetene har de kommet frem til en 
løsning der vann blir sluset gjennom en av 
kanalene i området hver femtende dag i de 
verste tørkeperiodene.

- Ved hjelp av denne løsningen kan landsbyen 
dyrke to risavlinger i året i stedet for en, og 
vi har fått et mye tryggere matsikkerhets- 
grunnlag, forklarer Manikavasagam.

Alternative sprøytemidler reduserer forekomsten av nyresykdommer
Foto: Caritas Sri Lanka.

Her blandes organisk kompostgjødsel. 
Foto: Caritas Sri Lanka.

Politisk påvirkningsarbeid og dialog har gitt tilgang til vann.
Foto: Caritas Sri Lanka. 

TEMA: MATSIKKERHET
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I Hellas og Spania, hvor eurokrisen er verst, er 
arbeidsledigheten nær 30 prosent, viser tall 
fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat. 
Det står i sterk kontrast til Norges ledighet 
på om lag tre og en halv prosent. Allikevel 
sliter arbeidsinnvandrere med å komme seg 
inn på det norske arbeidsmarkedet.

- Eurokrisen har ført fattigdom og sult til 
dørstokken vår. Dette bør gjøre noe med oss 
som mennesker. Fattigdommen i Europa, som 
er virkeligheten mange arbeidsinnvandrere 
reiser fra, er langt mer omfattende enn den 
norske, mener Golding. Tall fra NAV viser at 
under fire prosent eller 200 000 mennesker 
lever i fattigdom i Norge. 

- Det er langt færre fattige sammenlignet 
med resten av Europa. Men i skyggen av 
statistikken finner vi arbeidsinnvandrerne  
som utgjør stadig flere i det norske  
samfunnet, sier Golding.

Fra 2010 til 2013 så Norge en økning på 260 
prosent i antallet arbeidsinnvandrere, viser 
statistikk papiravisen Vårt Land har sammen-
stilt med tall fra UDI. 

De ferskeste tallene fra Eurostat viser at 
arbeidsledigheten i eurosonen er på 11,6 
prosent. Til tross for at statsfinansene  
i noen av kriselandene viser forsiktige tegn 
til bedring vil det ta tid før situasjonen endrer 
seg for EØS-borgerne.

Barn mest utsatt
- Min førsteprioritet er å sørge for at barna 
mine har mat, når det er sikret kan jeg tenke  
på husleien. Noen ganger føler jeg at jeg 
ikke lenger har et liv. Det eneste jeg tenker 
på er hvordan jeg kan tjene nok til å betale 
regningene slik at barna mine har vann og 
strøm, forteller «Mateus» til Caritas.  
I 1991 flyttet han fra Polen til Hellas der han 

i en årrekke arbeidet i byggebransjen. Han 
forteller om et godt liv før den økonomiske 
krisen. Men etter fjerde året som arbeidsledig 
har livet blitt svært tøft.

Om lag 123 millioner, eller nær 25 prosent 
av befolkningen i EU-landene lever i dag  
i eller på randen av fattigdom. En av fem 
barn berøres av krisen. Golding har møtt 
flere småbarnsforeldre fra kriselandene. De  
søker etter et bedre liv i Norge og kommer til  
Caritas Infosenter i Oslo for å få hjelp.

- Fattigdom påvirker deg resten av livet,  
spesielt dersom du opplever det i barne- 
og ungdomsårene. For å få et anstendig  
økonomisk og sosialt liv er EØS-borgerne 
avhengige av å komme seg inn på arbeids-
markedet, sier Golding. 

Foruten lønnsinntekt måler Eurostat fattigdom 
utfra ni ulike kriterier. Minst fire av dem må 
være et problem. 

- Ett av Eurostats kriterier omfatter måltider. 
Jakten på mat og grunnleggende behov som 
husly kan bli arbeid i seg selv. Det påvirker  
både ens sosiale liv, så vel som psykisk og 

fysisk helse. Har du ikke råd til å spise et 
proteinrikt måltid som kjøtt, kylling eller 
fisk annenhver dag, kan det ifølge Eurostat 
være en indikator på at du lever i fattigdom,  
forteller Golding.

Et moralsk problem
Den europeiske innstrammingspolitikken på 
sosiale tjenester gjør situasjonen verre for 
de mest sårbare og de som har minst, ifølge 
Caritas Europas rapport om fattigdom utgitt 
våren 2014.

- Fattigdom og sult har sitt opphav i et moralsk 
problem. Kronisk eller langvarig fattigdom, 
skyldes samfunns- og økonomistrukturer som 
ikke prioriterer det felles gode, sier Golding.

De siste årene har «Mateus» fått hjelp fra 
Caritas Hellas for å få endene til å møtes. Han 
får mat til seg selv og barna samt medisiner 
som han ellers ikke ville hatt råd til å kjøpe.

- For han, for de tre millionene som lever 
i ekstrem fattigdom i Spania og for de 123 
millioner fattige i EU er det en fattig trøst at 
vi kanskje en gang i fremtiden når målet om 
å utrydde fattigdom. Vi kan aldri tillate oss å 
ofre én generasjon med en bortforklaring om 
at vi skal redde den neste, mener Golding.

For å utrydde fattigdom både i Norge,  
Europa og resten av verden, må endringer til. 
Menneskers holdninger, samfunnsstrukturer 
og økonomiske fordelingsnøkler må endres.  
Det er målet med Caritas’ internasjonale  
kampanje One human family, food for all.

- Det er et moralsk ansvar vi har som mennesker  
å gi den sultne noe å spise. Men fattig- 
dom er også en politisk utfordring som  
politikerne ikke bare kan overlate til veldedige 
organisasjoner å løse, fastslår Golding.

Norges skjulte 

FATTIGDOM
Tekst: Trine Lejon og Ruben Angell.

Sammenlignet med andre land i Europa er det få fattige i Norge. Men vi må ikke la statistikken gjøre oss 
blinde, advarer innenlandskoordinator i Caritas Norge, Alexander Golding.

Foto: Caritas Europa.
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- Jeg har seks søsken og noen av dem har allerede begynt å jobbe. Hele 
familien deler ett soverom, forteller slovenske Manca på ti år. 
Foto: Caritas Europa.

Et barn får et næringsrikt måltid ved et Caritas-kjøkken i Europa.
Foto: Caritas Internationalis.

Foto: Xavier Schwebel/Caritas Frankrike. 

Fattigdom er en politisk utfordring men vi har ingen tid å miste, 
mener Alexander Golding.
Foto: Caritas Norge.

TEMA: MATSIKKERHET

• Kronisk fattigdom øker i Europa. 
• 123 millioner EU-borgere står på randen av fattigdom viser tall fra Eurostat.
• I Spania og Hellas står nær 30 prosent arbeidsledige.
•  Ifølge Caritas Spania lever over tre millioner spanjoler i ekstrem fattigdom og må greie seg på under 2 500 kroner i måneden. Dette 

er mer enn en dobling siden 2007 og betyr at mer enn seks prosent av befolkningen lever under uakseptable økonomiske vilkår.

FATTIGDOM I EUROPA

CARITAS BIDRAR BLANT ANNET MED:

•  I Norge hjelper vi arbeidsinnvandrere til å komme seg ut i arbeid. Vi gir blant annet veiledning og informasjon til arbeidsinnvandrerne 
som besøker Caritas Infosenter i Bergen og i Oslo.

• Hjelp til om lag 1,8 millioner mennesker i Spania. 
• Matbanker på Kypros, hvor Caritas deler ut mat og nødvendige artikler til mennesker i nød.
•  212 av Italias bispedømmer har mer enn 985 krisehåndteringsprosjekter. Målet er å hjelpe folk ut av fattigdom. Caritas og  

bispedømmene gir mat, helsehjelp, har samtaler og driver økonomisk rådgivning til familier og personer rammet av fattigdom. 
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Regnmangel har ført til tørke i 
store deler av Sentral-Amerika. 
Store skader på avlinger, mat-
mangel og stigende matpriser 
er konsekvensene. Regionens 
fattige er hardest rammet. I 
Honduras har tørken ødelagt 
70 prosent av maisavlingene. 
Så langt er 72 000 familier i 66 
kommuner alvorlig påvirket av 
tørken i landet.

HONDURAS OG EL SALVADOR 
FORBEREDER SEG PÅ MATKRISE

 Foto: Lon&Queta, Flickr

FLERE TUSEN HAR FÅTT HJELP I DR KONGO 
Vårt matsikkerhetsprogram i DR Kongo har gode 
resultater i første halvdel av 2014. Vi har sørget for at:
•  1625 bønder har fått opplæring i jordbruksteknikker, 

innhøsting og lagring.
• 945 elever har fått opplæring om hiv/aids på skolen.
•  712 kvinner har deltatt på lese- og skrivekurs og nær 

80 prosent har oppnådd kompetansemålene.
• 21 lokale konflikter er løst på en fredelig måte.
•  345 møter er avholdt om treplanting og bevaring 

av miljøet.
•  Seks frøbanker med 3200 frøplanter er installert 

og operative.

STARTER MATSIKKERHETS- 
PROSJEKT I DEN SENTRAL- 
AFRIKANSKE REPUBLIKK (SAR)
Den voldelige og religiøse konflikten i SAR har hatt en 
katastrofal innvirkning på matsikkerhetssituasjonen i landet. 
Sommeren 2014 startet Caritas Norge med et matsikkerhets- 
prosjekt for å bedre matsikkerheten for 5000 husholdninger 
i området Lobaye. Prosjektet skal blant annet bidra med frø 
og utstyr til dyrking av grønnsakshager, gjenoppbygging av 
markeder, og opplæring i hygiene og psykososial støtte for å 
hindre sykdomsspredning der ernæringssituasjonen er dårlig. 
Vårt mål er også å gjenoppbygge samholdet i de splittede 
lokalsamfunnene ved å legge et grunnlag for et samarbeide 
om felles utfordringer og interesser knyttet til matsikkerhet.

Foto: Caritas Norge

Foto: Jean-François Courtille/
Secours Catholique
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 NYTT OM MATSIKKERHET

 KLIMAENDRINGER GIR 
REKORDLAVE AVLINGER 
PÅ SRI LANKA
Klimaendringer og forsinkede monsuner forårsaket 
en reduksjon på 20 prosent i Sri Lankas risavlinger  
i 2013. Det har ført til at mange familier har spist hele 
avlingen, inkludert det som skulle vært plantet for 
innhøsting i 2014. Situasjonen har blitt ytterligere  
forverret ved en ny tørkesituasjon i 2014. Den ni 
måneder lange tørken har gått hardt utover avlingene på øya, som er en viktig del av det nasjonale 
kostholdet. Over 1,8 million mennesker på Sri Lanka er rammet, og har behov for hjelp utenfra for å 
greie seg. I tillegg til matmangel, er myndighetene på Sri Lanka bekymret for tilgangen på drikkevann, 
ettersom den nasjonale vannbeholdningen er i ferd med å gå tom. Kilde: UN OCHA.

 CARITAS EUROPA MED ANBEFALINGER TIL EU 
Fra grasrota til EU-parlamentet: Caritas jobber 
med matsikkerhet i lokalsamfunn verden over. 
Vårt nettverk har en omfattende og variert 
kunnskap om muligheter og utfordringer i  
arbeidet med å hindre sult. For oss er det vik-
tig at disse erfaringene blir hørt. 15. april 2014 
lanserte Caritas Europa rapporten Food for All -  
The EU’s Role to End Hunger by 2025, som inneholder konkrete anbefalinger til hvordan EU kan stille 
seg i front for den globale kampen mot sult.

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Foto: Caritas Europa

Foto: Caritas Internationalis
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Satser på 

KVINNELIGE BØNDER
Kvinner utgjør flertallet av bøndene i mange utviklingsland. De har et stort potensiale

for å redusere sult og feilernæring i sårbare familier og lokalsamfunn. 

Utenfor huset: Barna til Nazziwa kan nå gå på skolen takket være inntekten hun får fra avlingene sine.
Foto: Caritas Uganda.

Tekst: Trine Lejon og Ingrid Finess Evensmo.
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- Familien vår pleide å leve på ett måltid per dag. Vi hadde problemer 
med å betale skolepenger for de åtte barna våre. Vi manglet både 
inntekt og mat. Barna måtte ofte være hjemme fra skolen, forteller 
den 46 år gamle bonden Nazziwa Annet fra landsbyen Nakaseete  
i distriktet Kasana-Luweero midt i Uganda.

Da mannen til slutt forlot henne og barna, ble situasjonen verre. Hun 
ble isolert fra resten av landsbyen, og strevde med å fø familien på 
egenhånd med den lille jordflekken de eide. Løsningen ble å delta  
i et bondekooperativ støttet av den lokale Caritas-organisasjonen 
og Caritas Norge, der medlemmene får hjelp til å øke og forbedre  
matproduksjonen sammen. 

Færre ressurser 
til kvinner
Den vanskelige situasjonen  
til Nazziwa er hverken 
unik i Uganda eller i andre 
afrikanske land. Spesielt 
enslige kvinnelige hoved- 
forsørgere sliter med å 
få endene til å møtes.  
Rapporten Levelling the 
field: Improving oppor- 
tunities for women farmers 
in Africa, som ble publisert 
av Verdensbanken og org- 
anisasjonen ONE tidligere 
i år, er den mest omfat-
tende kartleggingen av 
situasjonen til kvinnelige 
matprodusenter i Afrika så 
langt. Den peker på store 
utfordringer. Kvinner utgjør mer enn halvparten av bøndene på det 
afrikanske kontinentet. Alikevel produseres det betydelig mindre mat 
på jordlapper som dyrkes av kvinnelige bønder enn av menn, slår 
rapporten fast. Dette skyldes blant annet at kvinner har vanskeligere 
tilgang til kreditt og dermed redusert mulighet til å kjøpe gjødsel, 
forbedrede såfrø eller jordbruksredskaper som kan bidra til å øke  
produksjonen. Ofte blir kvinner tildelt de minst fruktbare jordlappene, 
og de får mindre utdannelse og opplæring i gode landbruksteknikker 
enn menn. FN har tidligere beregnet at dersom kvinnelige bønder 
globalt hadde fått samme tilgang til ressurser som menn, ville  
avlingene deres økt med opptil 30 prosent og 150 millioner færre 
mennesker i verden ville gått sultne hver dag. 

Kunnskap til å øke avlingene
Som i resten av Uganda, lever de fleste i Nazziwas landsby av jord-
bruket. Da Caritas startet prosjekter i dette området i 2008, var målet 
å hjelpe folk til å bli bedre i stand til å dyrke jorden sin på en produktiv 
og bærekraftig måte. Fokuset var spesielt på å styrke kapasiteten  
til kvinnelige bønder, og slik sikre en mer rettferdig fordeling av  
inntektene fra jordbruket. 
- Gjennom prosjektet lærte jeg nye bærekraftige teknikker for å dyrke 

bønner, kaffe og bananer. Etter den første sesongen kunne jeg allerede 
høste 200 kilo bønner. Noe solgte jeg, og noe beholdt jeg som mat 
til familien. For hver sesong økte avlingene og jeg kunne tjene mer, 
forteller Nazziwa.
Med støtte fra Caritas kunne Nazziwa og kooperativet hennes leie et 
tre hektar stort område til å dyrke produktene sine, og de fikk utdelt 
bønne- og kaffefrø. Etter den første sesongen høstet gruppen enda 
flere frø som de delte imellom seg. Da prosjektet startet opp hadde 
kun to prosent av deltagerne i programmet en husholdningsinntekt 
som tilsvarer Ugandas gjennomsnittsinntekt. I 2012 var andelen økt 
til 52 prosent. 

- Vår erfaring er at når 
kvinner deltar aktivt  
i beslutninger som 
angår husholdningen, 
så øker jordbruks- 
produksjonen, forteller 
programkoordinator 
for Afrika i Caritas 
Norge, Aina Østreng.

For Nazziwa betød 
deltagelse i program- 
met at hun til slutt 
kunne realisere det 
som før bare var en 
drøm; å utvide huset 
og å kjøpe en solcelle-
lampe som gir lys på 
kveldene, en tank til å 
lagre rent vann, og et 
større jordstykke nær 

landsbyen.  

- Med de økte inntektene fra jordbruket har jeg nå mulighet til å sende 
alle barna mine på skolen, forteller Nazziwa.

Styrker kvinnelig deltakelse 
I Uganda eier kvinner sjelden jord. De er tradisjonelt underordnet 
mannen, og det er en stilltiende aksept å bruke vold mot kvinner,  
spesielt i hjemmet. I matsikkerhetsprosjekter jobber derfor Caritas 
også med å styrke kvinners rettigheter ved å øke deres deltagelse og  
representasjon på lokalt nivå. I Uganda har arbeidet hatt gode  
resultater; kvinnene i prosjektområdene har blitt mer aktive og deltar 
i økende grad på beslutningsmøter i lokalsamfunnet. Nazziwa forteller 
at hun har blitt både kvinneleder for bondekooperativet, representant 
i det lokale landsbyrådet og kirkeleder. 

- Mannen min kom tilbake i 2011 og så at livene våre var totalt  
forandret. Nå har han begynt å delta i aktivitetene sammen med meg, 
og hjelper meg med å ta vare på barna. Holdningene hans er endret, 
og han støtter meg i de nye lederposisjonene mine, sier hun.

Nazziwa sammen med barna sine: Her foran vanntanken hun har fått råd til å kjøpe etter inntekt fra jordbruket sitt.
Foto: Caritas Uganda.

TEMA: MATSIKKERHET
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Etterkrigstid og flyktningestrøm 
Andre verdenskrig etterlot seg et stort antall internt fordrevne i Europa. 
Mange mennesker fra Balkan og Øst-Europa valgte å trekke vestover 
da kommunismen tok over i øst. Blant disse var det mange som var 
katolikker, og Den katolske kirke i Norge begynte å se seg rundt etter 
muligheter for å hjelpe disse menneskene som krigen hadde gjort 
både hjemløse og rotløse. 

Dette ble begynnelsen til Norsk katolsk flyktningehjelp, opprettet  
i 1952. Organisasjonen var preget av ildsjeler og frivillighet. Blant driv- 
kreftene var pastor Harald Taxt. I en folkevogn donert av Catholic Relief 
Services, drev han omreisende virksomhet som prest for flyktninger.

Det tok ikke lang tid før den unge organisasjonen fikk utfordrende 
oppgaver. I 1956 kom om lag 1500 ungarske flyktninger til Norge 
som følge av revolusjonen. For å kunne ta imot og hjelpe, ble det 
opprettet et fast sekretariat med eget kontor. I denne perioden hadde  
Norsk katolsk flyktningehjelp stor pågang av flyktninger fra alle  
nasjoner som ønsket hjelp. Bolig og arbeid var de to viktigste temaene, 
og organisasjonen la ned stor innsats i å skaffe jobb til flyktningene. 

Blikket rettes ut i verden
Etterhvert som de ungarske flyktningene ble integrert i det norske 
samfunnet, var tiden inne for å tenke større og arbeide bredere. 
I november 1964 ble Caritas Norge opprettet. Caritas mobiliserte  
til en felles nordisk fasteaksjon til inntekt for Uganda i 1967. Totalt 
ble det samlet inn 151 350 kroner. Dermed fikk organisasjonen egen- 
andelen til å søke om offentlige midler. Med 900 000 kroner i støtte fra 
NORAD ble det bygget en jordmor- og sykepleierskole ved Nsambya 
Hospital i Kampala, Uganda i 1968.
Skolen ble tatt i bruk i januar 1969, og utdannet studenter fra alle 
områder i landet. Skolen er fortsatt i drift og utdanner sykepleiere 
den dag i dag. Utover på 1970-tallet drev Caritas Norge med store 
og små utviklingsprosjekter i Afrika. Blant de større prosjektene  
i dette tiåret var opprettelsen av en jordbruksskole i Ngelani i Kenya og  
gjenoppbygging etter Biafrakrigen. 

Innvandring og integrering i Norge
Selv om den internasjonale virksomheten var i fokus, forble arbeid 
med innvandring og integrering et av Caritas Norges kjerneområder.  
I mange år drev Caritas Europahjemmet i Fagerborggaten i Oslo. 
Dette var et samlingssted for nasjonale grupper av flyktninger og  
innvandrere, med tilgang på radio, grammofon, TV, stue, kafeteria  
og bibliotek. Lokalet ble flittig benyttet, og fungerte som et møtested 
der mange nasjonale grupper fikk en tilhørighet og et sosialt nettverk 
som de ellers hadde manglet.

Mellom 1975 og 1982 drev organisasjonen også Caritas-hospitset  
i Urtegaten 31, et tilbud om midlertidig oppholdssted for arbeids- 
innvandrere som slet med å finne seg bolig. Hospitset kunne huse 
opptil 80 personer på dobbelt- og enkeltrom. De fleste av beboerne var 
pakistanere, men over 20 nasjonaliteter var representert ved hospitset 
i perioden det ble drevet. 

Caritas i dag
Caritas’ virke i dag er i stor grad bygget på fundamentet fra de siste 
50 årene. Målet for vårt arbeid har vært, og er, at enkeltmennesker 
skal få det bedre. I alt vi gjør står prinsippet om partnerskap sentralt, 
basert på gjensidig respekt, tillit, velvilje og langsiktig engasjement.
Arbeidet med å ta imot innvandrere videreføres gjennom Caritas 
Infosenter som ble opprettet i 2011. Samarbeidet med Uganda, vår 
første partner i sør, har vi beholdt, men vi har i tillegg utvidet antall 
land vi arbeider i, fra ett i 1968, til 15 i 2014.  

Som 50-åring er organisasjonen inne i en spennende periode. Antall 
katolikker i Norge har aldri vært større enn i dag, og antallet katolske 
og ikke-katolske støttespillere øker stadig. Dette gir oss muligheter til å 
utvide Caritas Norges virksomhet og til å hjelpe flere i årene fremover, 
både i Norge og resten av verden.

Caritas Norge 

GJENNOM 50 ÅR
Caritas Norge fyller 50 år 11. november 2014. Gjennom et halvt århundre med virksomhet er det noen 

stikkord som går igjen i vårt arbeid: Fattigdomsbekjempelse, flyktninger, innvandring, integrering,  
solidaritet med verdens undertrykte, og partnerskap.

Tekst: Tuva Nodeland.
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1952
1964

1969

1976

1992

2011

1968

1999

2013

2014

1975-1982

1981-1992

Norsk katolsk flyktningehjelp opprettes. Tar imot 
mange av de 1500 flyktningene som kommer til 

Norge i kjølvannet av revolusjonen i Ungarn i 1956. Norsk katolsk flyktningehjelp omorganiseres 
og får navnet Caritas Norge.

Caritas Norges første utviklings- 
prosjekt. Skole for jordmødre 

og sykepleiere i Uganda. 

Etnisk rensing i Kosovo. Caritas Norge  
bidrar med fasteaksjon og nødhjelp.

Åpning av Caritas Infosenter for 
arbeidsinnvandrere i Bergen.

Caritas Norge 50 år.

Biafrakrigen. Caritas bidrar  
med matvarer til krigsrammede  
og gjenoppbygger landbruks- 
skole i Ogoja.

Caritas Norge starter sitt første 
store nødhjelpsbidrag til 
Filippinene og bygger 417 
hus for flyktninger på 
øygruppen Sulu.

Rammeavtale 
med NORAD.

Oslo: Caritas Infosenter 
for arbeidsinnvandrere 
åpner.

Caritas Norge driver Caritas- 
hospitset for arbeidsinnvandrere  
i Urtegata 31 på Grønland i Oslo. 

Polen: Fagbevegelsen Solidaritet 
streiker for reform i Polen, og det 

norske katolske miljøet mobiliserer. 
Caritas Norge sender mat og klær.

Uganda: Mor og barn får hjelp 
til å komme seg etter sykdom 
og ernæringsmangel. 
Foto: Ukjent

1978-1979: Pastor Harald Taxt fra Caritas 
Norge på åpningsseremoni for CNs 

nybygde hus på Filippinene.
Foto: CRS

1980-tallet var preget av stor 
giverglede blant nordmenn for 
nødlidende i Polen. 
Avisutklipp, Aftenposten 1984.

Undertegning av første prosjektavtale 
med Norad. CN’s pastor Taxt til venstre. 
Foto: Ukjent

Caritas Norges første utenlands-
prosjekt: Grunnsteinen legges ved 

jordmor- og sykepleierskolen i 
Kampala i 1968. 

Foto: Ukjent

Signering med Norad

Caritas i Uganda

Caritas i Uganda

Barnehjemmet i Macao

Giverglede til Polen

Åpningsseremoni

Infosenteret i Oslo åpner

Caritas barnehjem i Macao, Kina, 
støttet av Caritas Norge.
Foto: CRS

CARITAS NORGE 50 ÅR

CARITAS NORGES 50-ÅRSMARKERING 
Ønsker du å være med på Caritas Norges 50-årsmarkering? Den 11. november vil det være mottagelse for 
200 gjester i Oslo Rådhus ved Oslos ordfører Fabian Stang. Vår markering varer fra 11.- 12. november. 
Påmeldingen åpner 23. september 2014. Frist for siste påmelding er 14. oktober 2014. Vi minner om 
at det er et begrenset antall plasser. For detaljert programoversikt og mer informasjon om markeringen, 
besøk våre nettsider www.caritas.no.

Erna Solberg, Hadia Tajik og biskop 
Bernt Eidsvig under åpningen av 
senteret i Oslo.
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 
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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 
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