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Klimaendringene er vår tids største utfordring. Konsekvensene 
merker vi allerede i dag. Hver dag mister tusener livet i sult 
og konflikt som følge av dette. I dag er like mange drevet på 
flukt på grunn av naturkatastrofer som av menneskeskapte 
katastrofer. Dette vil dessverre bare bli verre i tiden som kom-
mer. Det er ikke lenger snakk om å hindre, men å redusere og 
reversere skaden vi mennesker har gjort på Skaperverket. Vår felles fremtid 
avhenger av hvordan vi og våre politiske ledere vil handle. 
 
Også her i nord har mange mistet hjemmet sitt og alt de eier på grunn  
av flom og ras utløst av ekstremvær. Det er likevel i sør at konsekvensene av 
klimaendringene er tydeligst.  Havet stiger og nasjoner med deres historier 
og tradisjoner forsvinner. Flom og tørke blir hyppigere og kraftigere og fører 
til sultkatastrofer når avlingene tørker ut eller blir skylt bort. Ifølge eksperter, 
kan krigen i Syria og flyktningkrisen som nå utfolder seg ledes tilbake til tørke 
som utløsende årsak til opprør og misnøye. Det er de mest fattige blant oss 
som betaler prisen. Det er de som ikke lenger klarer å brødfø sine familier. 
Ekstremvær som tyfonen Haiyan på Filippinene kommer oftere og oftere. Tap 
av liv og livsgrunnlag følger i dens spor.   
 
Det er vår del av verden som har brakt oss inn i den krisen som vi i dag  
opplever. Vi må ta vårt ansvar for løsningen. I desember vil verdenssamfunnet 
samles i Paris for å forhandle frem en ny klimaavtale. Det er i vår alles inter-
esse at de lykkes. Klima angår oss alle og alle må bidra -  både stormakter 
og enkeltmennesker.    

Med vennlig hilsen,

Martha Rubiano Skretteberg 
Generalsekretær i Caritas Norge

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

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

FAKTA

«Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og avskoging viser 
allerede den ødeleggende effekten av den katastrofen vi er vitne til» 
(Pave Frans)

Temperaturøkningen fører til klimaendringer som gir utslag i form av økt nedbør, flom, tørke og kraftige stormer. Noen land er mer berørt og sårbare enn andre, spesielt i sør. 
Foto: Caritas Internationalis.
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Klimaendringer er igjen høyt på den politiske dagsorden. Pavens lærebrev om klimautfordringene  
retter seg til alle med sitt budskap om å ta vare på skaperverket. Flom, tørke og storm er i økende  

grad globale fenomen som gjør at flere kjenner på konsekvensene. Derfor har også Pave Frans  
engasjert seg i det som omtales som vår tids største utfordring.

Skaperverket, vårt felles ansvar!

HVA KAN DU GJØRE?

KLIMA

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia og Afrika i Caritas Norge.

Pave Frans har kommet med flere initiativ  
i 2015, for å overbevise verdens politiske 
ledere om at de må strekke seg lenger for 
å bekjempe klimaendringene. Med sitt lære-
brev om klimautfordringene, «Laudato SI», 
ønsker han også å engasjere alle mennesker 
på jorden for å ta vare på vårt felles hjem. 
Brevet, som først ble offentliggjort i juni, 
berører de fleste områder av vår tilværelse 
som kan være med på å øke livskvaliteten, 
eller forringe skaperverket for oss og våre 
etterkommere. Det er et budskap både om å  
handle i beste mening i hverdagen, men også 
om politisk engasjement for en bærekraftig 
og rettferdig utvikling. 

Viktige forhandlinger i desember
Pave Frans har snakket med eksperter på en 
rekke områder før han forfattet lærebrevet. 
Jordens klima påvirkes av mange kompliserte 
prosesser og kan ikke uten videre reduseres til 
enkelte værfenomener. Men forskning, som 
nå ledes av FNs klimapanel, har over flere 
tiår kunnet vise til en trend med gradvis opp- 
varming av temperaturen som gir seg ut-
slag i ulike klimaendringer rundt omkring 
på kloden. Det vitenskapelige grunnlaget 
for å kunne hevde at det er menneskelig 
påvirkning, gjennom utslipp av klimagasser 
eller drivhusgasser som har er skyld i denne 
utviklingen, regnes nå som sikkert. Denne 
kjensgjerningen har imidlertid ennå ikke ledet 
til nødvendige gjennombrudd i de internasjo- 
nale klimaforhandlingene mellom verdens 
stater. Formålet med forhandlingene er å for- 
hindre farlige klimaendringer som vil true 
økosystemer, dyr og mennesker. Den neste 

forhandlingsrunden, COP21, skal holdes i Paris 
i desember i år. 

Hva kan du gjøre?
Stilt overfor et så omfattende og dommedags- 
lignende problem, er den vanligste menneske- 
lige reaksjonen å skyve det fra seg, eller 
tenke at enkeltpersoner ikke kan gjøre noen 
forskjell. Men det som trengs er tvert imot 
et folkelig engasjement, for å bidra til nye 
holdninger, bærekraftige handlinger og for å 
legge press på politikere som representerer 
folket og tar beslutninger i dag som vi må 
leve med i fremtiden. 

Caritas og klimautfordringene 
Caritas jobber med klimautfordringene på 
lokalt, nasjonalt og globalt nivå, både gjen-
nom talsmannsarbeid og gjennom prosjekter 
knyttet til klimatilpasning. Matvaresikkerhet 
er en av Caritas Norges hovedsatsnings- 
områder og et felt som er spesielt utsatt for 
effektene av ulike typer klimaendringer. Det 
gjelder i alle våre prosjektland i Asia, Afrika 
og Latin-Amerika, som de siste årene har 
opplevd mer flom, tørke og kraftige stormer.  

Derfor blir klima et viktig tema for Caritas  
i 2015 og i årene som kommer. Dersom du 
ønsker å engasjere deg, kan dette gjøres som 
frivillig for Caritas sitt arbeid og som fast giver 
til våre prosjekter. 

Nytt håp
Det gir nytt håp til klimaforhandlingene at 
det nå er enighet mellom FNs medlemsland 
om Bærekraftsmålene. Det har foregått 
forhandlinger over flere år om de nye mål-
settingene for verdens utvikling ettersom 
Tusenårsmålene løper ut i 2015. Prosessen 
rundt Bærekraftsmålene har vært veldig inklu- 
derende og viser at det er mulig å enes om 
vanskelige spørsmål som berører alle nå- 
levende og fremtidige generasjoner. Caritas 
jobber for et tilsvarende godt og inkluderende 
utfall i Paris.  

Ta godt vare på skaperverket. Mennesker kan iblant tilgi, men naturen 
gjør det aldri. Om vi ikke tar vare på miljøet, finnes det ingen annen utvei.
(Pave Frans)

Med sitt lærebrev «Laudato SI» ønsker Pave Frans  
å engasjere alle mennesker på jorden til å ta vare  
på vårt felles hjem. Foto: Caritas Internationalis.
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Klimaendringer fører til mer 

KRIG OG KONFLIKT

Syria opplevde den verste tørken og de dårlig-
ste avlingene i moderne tid i perioden 2006 
til 2011. Dette skyldtes dårlige systemer for 
vanning, vannmangel og tørke. Tørken kan 
imidlertid kun forklares ut ifra pågående kli-
maendringer rundt Middelhavet, forårsaket 
av økt utslipp av drivhusgasser. Resultatet 
var et sammenbrudd i den syriske jordbruks- 
sektoren, massiv migrasjon til byene og en 
misnøye som regnes som en utløsende årsak 
til borgerkrigen i 2011. Krigen har så langt tatt 
livet av 250 000 personer og drevet nærmere 
12 millioner på flukt. 

Værfenomenet El Niño og konflikter
El Niño er et værfenomen som oppstår ved 

uvanlig varmt overflatevann i deler av Stille-
havet, og opptrer med ujevne mellomrom. 
Navnet henspiller på Jesu fødsel, da dette 
fenomenet ofte sammenfaller med juletider 
på den vestlige halvkulen. Konsekvensen kan 
bli kraftig regn og flom i Sør-Amerika, og hete- 
bølger og tørke i Australia og Asia. Forskere 
har lenge vært opptatt av sammenhen-
gen mellom klimaendringer og konflikt.  
I en artikkel fra 2011, i det anerkjente magasi-
net Nature, viser forskerne Salomon Hsiang 
og Mark Cane en klar relasjon mellom vær-
fenomenet El Niño og borgerkriger. Ifølge 
deres undersøkelser, dobler El Niño sannsynlig- 
heten for konflikter. De viser til eksempler 
med opprør og matmangel fra både Argentina  

og Kina for å forklare hvordan moderne sam-
funns stabilitet er avhengig av det globale 
klimaet. Klimaendringer er blitt en «trussel-
multiplikator», altså noe som forsterker andre 
problemer, slik forskerne utrykker det. 

Sterkere enn normalt 
For 2015 er El Nino ventet å være sterkere 
enn normalt på grunn av økningen i havtemp- 
eraturen som følge av klimaendringer. Dette 
vil kunne gi utslag på konfliktnivået i land som 
allerede er presset i forhold til matsikkerhet 
og jordkonflikter i både Asia og Latin-Amerika. 
I år rammes to millioner mennesker i Mellom- 
Amerikas såkalte “tørre korridor”. I Panama er 
det erklært unntakstilstand på grunn av man-

Krigen i Syria og flyktningkatastrofen som har utfoldet seg de siste årene kan ledes tilbake til tørke som 
utløsende årsak til opprør og misnøye. Klimaendringene skaper allerede krig og konflikter verden over. De 

neste tiårene vil klimarelaterte konflikter øke med over femti prosent, mener eksperter på feltet. 

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia og Afrika i Caritas Norge.

Flyktningstrømmen fra Syria har ført til kaos ved mange grenseoverganger i Europa denne høsten. Dette bildet er tatt på grensa mellom Hellas og Makedonia i september. 
Foto: Arie Kievit/Cordaid.

KLIMA
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gel på regn, og bønder i Honduras har bedt 
myndighetene gjøre det samme på grunn av 
den akutte matmangelen. Dårlige avlinger  
i regionen bidrar til økt fattigdom, sult og  
underernæring blant tusenvis av mennesker,  
i tillegg til en økning i den allerede betydelige 
migrasjonen nordover mot Mexico og USA. 

Klimaflyktninger
Den strømmen av flyktninger som nå beveger 
seg fra både Afrika og Asia mot Europa, skyldes  
krig, sult og autoritære regimer. Flyktning- 
strømmen til Europa vil sannsynligvis fort-
sette og forsterke seg i løpet av århundret, 
mener ledende forskere på feltet. I dag er 
like mange personer i verden fordrevet av 
miljøødeleggelser som av krig og vold. De 
flykter fra kriger langt fra vesten, men hvor 
vesten gjerne har et stort eller delvis stort 
ansvar, som i Syria og Libya, og de flykter fra 
klimaendringer som vesten må ta et histor-
isk ansvar for. Samtidig nektes flyktningene 
flere steder innpass i «festning Europa». 
De blir møtt med batonger og piggtråd for  
å hindre at de skal få den beskyttelsen de har 
krav på ifølge internasjonale konvensjoner. 
Flere eksperter på feltet mener klimaflyktninger  
bør ha rett til asyl og at klimaendringer bør 
bli sett på som en form for forfølgelse av de 
mest sårbare.

Lederskap og ansvar
President Obama deler disse dystre framtids- 
utsiktene om klimarelaterte problemer. Han  
kom nylig med sine egne advarsler under 
Glacier-konferansen i Anchorage, Canada. Her 
vektla han det som FNs klimapanel har frem-
satt i sine rapporter de siste årene; det kom-
mer til å bli mer ekstremvær i form av flom 
og tørke. Det vil bli flere flyktninger og folk 
som legger ut på lange vandringer fordi de 
endrede levekårene på bostedene de forlater 
gjør det umulig å leve der. Verden risikerer 
flere konflikter etter hvert som miljøkrisen 
forverrer seg. Ifølge Obama viser de alvorlige 
skadevirkningene seg også i vesten i form av 
undergraving av samfunnets infrastruktur og 
svekkelse av folks helse. 

Folkelig engasjement 
Mens politiske ledere nå vakler i flere land, 
med hederlige unntak for Angela Merkel 
i Tyskland og Stefan Löfven i Sverige, er det 
oppløftene å se den folkelige responsen rundt 
omkring i Europa. Det er startet store innsam-
lingsaksjoner i mange land, også i Norge, og 
folk er villige til selv å huse flyktninger der-
som nasjonale myndigheter ikke stiller opp 
i stor nok grad. I Norge har debatten om at 
norske kommuner ikke har kapasitet til å ta 
imot 8000 flykninger over tre år blitt gjort til 

skamme av det folkelige engasjementet for 
å ta imot flyktninger. DR Kongo, et av verdens 
fattigste land, tok imot 15 000 flyktninger på 
tre måneder. Det handler om vilje og solidar-
itet, ikke ressurser. Verdens rikeste land må 
nå ta sin del av ansvaret. 

Caritas’ arbeid med flyktninger
Caritas er til stede i landene flyktningene røm-
mer fra; som Syria, Eritrea og Libya.  Vi er også 
på plass når de kommer i land i Hellas og 
Italia etter å ha krysset Middelhavet. Dette gir  
Caritas en unik mulighet til å bistå flyktninger 
og avhjelpe situasjonen, både lokalt, nasjonalt  
og etter hvert på regionalt nivå i Europa. 
Caritas Norge ble opprettet som en organisa- 
sjon for å hjelpe flyktninger. Det er en tradisjon 
vi er stolte av å føre videre. Derfor er flyktning- 
situasjonen noe Caritas Norge vil følge tett 
fremover. I vårt arbeid vil vi fokusere på årsak-
ene til at folk flykter; krig, autoritære regimer, 
nød og klimaendringer, for å nevne noe. Vi 
vil også jobbe for at flyktningene sikres en 
verdig behandling når de kommer til Europa.  

REFERANSER: 
Truer ikke, Martha Rubiano Skrettebergs innlegg 
i Dagsavisen (08.09.15)
Obama gi tyngde til kampen for klimaet,
Aftenposten 03.09.15
Klimaendringer og konflikt, Le Monde Diplomatique, 
august 2015.

Noen llyktninger fra Syria kommer med buss til den serbiske grensebyen Kanjiza før de drar videre til Ungarn og nordover i Europa.
Foto: Kira Horvath/Catholic Relief Services (CRS).

KLIMA
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Spørsmålene kommer fra lederen for Caritas  
Malawi, Carsterns Mulume. Jeg vandrer  
sammen med han gjennom bydelen Mtendere  
i utkanten av hovedstaden Lilongwe. 
Man trenger ikke reise langt for å se ødelagte 
gårdsbruk og dårlig avling som et resultat av 
historisk flom i januar 2015. På toppen av 
flommen er landet også i år rammet av en 

smertefull lang tørke. Avlingen er gått ned 
med over 30 prosent i år. 
- Tidligere har vi eksportert mais, ris, kaffe, te 
og tobakk. Nå klarer ikke bøndene å brødfø 
vårt eget folk og må få hjelp fra våre venner 
i nord til matutdeling. Vi må importere fra 
nabolandene og det koster oss dyrebar valuta, 
sier Carsterns.  Han svarer kontant når jeg spør 
om årsaken til situasjon.

Klimaendringer
Malawi ligger rett under ekvator og er meget 
utsatt og sårbar i forhold til hydrologiske og 
meterologiske endringer. 
- Vi trenger ikke flere rapporter eller utred-
ninger. Kom til Malawi og se de enorme skift-
ningene i været og avlingssesongene. Regnet 
kommer mye senere enn det gjorde før. Dette 
fører til at såfrø og planting blir utsatt og satt 
ut av balanse. Når regnet endelig kommer, 
er det i så store unormale mengder at det 
fører til flom og ødeleggelser av veier, plan-
tet mark, sådde landbruksområder og hus, 
forteller Carsterns videre.

Overlever ved selvberging 
Lederen for Caritas Malawi er en rolig og venn- 
lig mann. Når han nå forteller sin historie, 
etter å ha reist rundt i landet, er han sint og 
frustrert. 
- Jeg skjønner ikke hva vi har gjort galt som 
må få dette nå, sier han retorisk. 
Malawi er et av de fattigste landene i Afrika.  
De fleste lever på et eksistensnivå og over-
lever ved selvberging. Carsterns Mulume 
snakker heftig når han gir svar på hva som 
må gjøres. 

Krever handling
- Vi må kartlegge hvor vi er mest sårbare og 

forbedre lokale systemer. Vi må få på plass 
vannsystemer som dekker nye landområder. 
Vi må flytte hus, skoler, klinikker og lands- 
byer til områder som ikke er klima-, flom- og 
tørkeutsatt, mener han.

Ungdommen vil bort 
Vi møter Godfred, McDonald og Sikonda på 
et område hvor det dyrkes mat. De er alle 
oppgitt over dårlig avling og dårlig inntekt.  
Yngstemann Sikonda drømmer om ett nytt 
liv borte fra åkeren.
- Vi overlever ikke med det lille vi har av 
ressurser i dag, sier han. 
Caritas-lederen nikker med forståelse. 
- Ungdommen vil ha et nytt og bedre liv. Vi 
kan ikke vente på et nytt toppmøte eller at 
noen skal prate mer. Vi må gjøre noe nå, for 
å sikre fremtiden til våre barn og barnebarn. 

Klimaendringer rammer

MALAWI HARDT
Hvorfor er det matmangel og sult i landet vårt når det er nok vann, nok land og nok folk til å dyrke nok 

mat til halve Afrika? Hvorfor går 2,8 millioner mennesker sultne til sengs hver kveld? 

Av Jan-Egil Mosand, Caritas Norges stedlige representant for det sørlige Afrika.

Mc Donald har svært liten avling til familien og  
ingenting for salg. Foto: Jan-Egil Mosand/Caritas Norge.

Sikonda drømmer om å bli DJ. Han vil bort fra 
landsbygda. Foto: Jan-Egil Mosand/Caritas Norge.

KLIMA
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Klimatilpassede jordbruksteknikker og bærekraftig forvaltning av regnskogen er avgjørende 
for å bekjempe fattigdom i DR Kongo. 

Av Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

- Folk her snakker mye om at klimaet har 
forandret seg. Før visste man når regntiden 
begynte, nå vet man ingenting lenger. Det 
gjør det vanskeligere for folk å dyrke jorden, 
forteller Guylain Ngoy Kayo. Han er prest  
i området Katea som er en del av Caritas mat-
sikkerhetsprogram i DR Kongo. 

Mer tørke i fremtiden 
Regionen Katanga, der Katea ligger, er i stor 
grad tørr savanne, og omfatter 80 prosent av 
DR Kongos rurale befolkning. Ifølge klima- 
forskere, vil det bli enda tørrere her i frem-
tiden. Det anslås at innen 2020 vil regntiden 
i Katanga bli forkortet med minst to måneder. 
- I Kongo arbeider 90 prosent av befolkningen 
i jordbruket. Blant de viktigste tiltakene for  
å redusere sårbarheten for klimaendring- 

ene er derfor opplæring i klimatilpassede 
dyrkningsmetoder og økning av folks inntekts-
grunnlag, forteller Afrika-koordinator i Caritas 
Norge, Ingrid Evensmo.

Løsningene finnes
Gjennom programmet lærer lokale bønder 
agroøkologiske teknikker som å tildekke jorda 
med planterester og kompost, samplanting av 
ulike vekster og rotasjon av avlinger. Dette 
reduserer husholdningenes sårbarhet dersom 
en avling skulle svikte på grunn av tørke eller 
plantesykdom. 
– Nå dyrker vi både bananer og peanøtter  
i denne åkeren, og avlingene er større enn før. 
I år har vi til og med et overskudd til å kunne 
selge noe av produksjonen til andre lands- 
byer, forteller innbyggerne i Pita Iwako i Katea. 

Ifølge Verdensbanken kan klimaendringer 
lede til en halvering av inntektene fra land-
bruket i det sørlige Afrika innen utgangen av 
århundret. 
- De mest optimistiske scenarioene viser et 
tap på bare seks prosent. Men det er under 
forutsetning av at man tar i bruk klimatil- 
passede teknikker og forbedrer infrastruk-
turen. For å bekjempe sult, må denne inn- 
satsen derfor oppskaleres, sier Evensmo.

Hele verdens karbonlager
Et annet håp for bekjempelsen av fattigdom 
og klimaendringer finnes i en bærekraftig for-
valtning av Kongos enorme regnskog. Kongo- 
bassenget rommer så mye som åtte prosent 
av karbonlageret som finnes i verdens skoger, 
tilsvarende tre ganger Tysklands årlige ut-
slipp. Dermed har hele verden en interesse 
av at denne skogen bevares, for å holde den 
globale oppvarmingen under to grader.

I dag bidrar mangel på økonomiske alter-
nativer for skogsbeboere og flyktninger fra 
konfliktene øst i DR Kongo, samt behovet 
for brensel til matlaging, til et økt press på 
regnskogen. 
- I DR Kongo har 40 av de 70 millioner inn- 
byggerne regnskogen som sitt livsgrunn- 
lag. For å bevare skogen og bekjempe fattig- 
dom, må det skapes jobber og lokalbefolk-
ningen må sikres tilgang til fornybar energi, 
sier Evensmo.

Mener rike land bør betale mer 
Finansiering av programmer for klima- 
tilpasning, regnskogsbevaring og utvikling 
av fornybar energi i utviklingsland er en vik-
tig del av de internasjonale klimaforhand- 
lingene i Paris i desember. DR Kongo leder 
gruppen på 48 utviklingsland som krever at 
de rike landene må ta en større del av denne  
regningen.

Kamp mot tørke og avskoging

I DR. KONGO

Agroøkologiske jordbruksteknikker og forbedrede såfrø har gjort landsbyene i Katea-området bedre rustet til å møte 
økt tørke på grunn av klimaendringer. Foto: Ingrid Evensmo/Caritas Norge.

KLIMA
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I slutten av septem-
ber ble geriljagruppen 
FARC og den colombi- 
anske regjering enige 
om den siste og kanskje  
vanskeligste delen av 
fredsavtalen, den som 

handler om justisspørsmål og straff. Dette kan bety begynnelsen  
på slutten av en 50 år lang krig som har kostet 200 000  
mennesker livet og drevet nær seks millioner på flukt. Partene 
har satt en frist til mars for å få ferdig avtalen. To måneder 
senere skal våpnene legges ned. 
Caritas Norge støtter lokale freds- og forsoningstiltak på lands-
bygda i Colombia. Lokale forsoningsprosesser kommer til  
å være avgjørende for å skape bærekraftig fred i landet. Den 
4. - 5. november arrangerer Caritas en konferanse i Oslo om 
Colombias fredsprosess sammen med Colombiaforum. Følg 
med på våre Facebook-sider for mer informasjon. 

Under sitt besøk på Cuba i slutten av september besøkte 
Pave Frans også Felix Varela kultursenter som Caritas 
Norge støtter. Ved dette senteret skapes arenaer for dialog 
og her får studenter, akademikere og andre ressurspersoner  
nye impulser. Senteret tilbyr også et sårt tiltrengt opp- 
læringsopplegg i etablering av små bedrifter og arrangerer 
jevnlige debatter om Cubas fremtid. På grunn av støtten 
Caritas Norge gir til Felix Varela kultursenter, var også 
generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg invitert av 
den cubanske regjering til å følge pavens besøk på Cuba. 

- Studenter, unge kvinner og menn forteller meg at deres deltakelse på kurs og  
i debatter ved senteret har utvidet deres horisont og gitt næring til ønsket om  
å bidra positivt til å forme landets fremtid, sier Skretteberg.
Paven og den katolske kirken har hatt en sentral rolle i å bidra til at Cuba og USA 
har gjenopptatt viktige diplomatiske forbindelser etter over 50 år med kald krig.

GJENNOMBRUDD 
I FREDSFORHANDLINGENE 

PAVE FRANS BESØKTE CARITAS NORGES 
PROSJEKT PÅ CUBA

Foto: Caritas Norge

Foto: Caritas Norge

Folkelig protest i Guatemala, etter  
FNs avsløringer om korrupsjon, 
har ført til at både president Otto 
Perez Molina og visepresident 
Rosana Baldetti har gått av og 
blitt fengslet. 
I april avslørte FNs Kommisjon  

mot straffrihet i Guatemala (kalt CICIG) at millioner av dollar var unndratt 
tollsystemet. Bevisene pekte mot visepresident Rosana Baldetti og president  
Otto Perez Molina. Unge mennesker og studenter mobiliserte for å kreve 
visepresidentens og presidentens avgang, og 30 000 mennesker fylte 
gatene i hovedstaden. Demonstrasjonene fortsatte hver helg i 19 uker. 

Den 27. august møtte over 100 000 studenter, bedriftseiere, bønder og rep-
resentanter fra sivilsamfunnet og kirken opp for å kreve at presidenten ikke 
skulle få immunitet for anklagene. En uke senere fratrådte presidenten.  
Både han og visepresident Baldetti er nå fengslet. Guatemala gikk til 
presidentvalg den 6.september, og andre runde blir den 25. oktober. Det 
står da mellom tidligere tv-komiker Jimmy Morales og Sandra Torres, 
som var gift med en tidligere president. 

MASSIV FOLKELIG MOBILISERING 
FOR POLITISK ENDRING

Foto: Caritas Guatemala

25. september ble verdens 
nye bærekraftsmål vedtatt 
i FN. Pave Frans åpnet det 
historiske toppmøtet. De 17 
bærekraftsmålene skal erstatte 
tusenårsmålene som ble ved-
tatt i år 2000, og som utløper 

etter nyttår. I motsetning til tusenårsmålene, skal bærekrafts-
målene gjelde for alle land, ikke bare utviklingslandene. Et 
av målene som er vedtatt er å utrydde sult, oppnå mat- 
sikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig land- 
bruk innen 2030. I dag sulter rundt 800 millioner mennesker,  
til tross for at det finnes nok mat til å fø alle på kloden.
– Matsikkerhet er en forutsetning for at alle de andre målene 
skal kunne oppnås. I en sultsituasjon får barn lite utbytte 
av skolegang, og voksne har ikke overskudd til å bidra til 
utviklingen av sine samfunn. Vi er derfor glade for at målet 
om matsikkerhet har fått en høy prioritet, sier leder for 
internasjonal avdeling i Caritas Norge, Knut Andreas Lid.

BÆREKRAFTSMÅLENE VEDTATT I FN

Foto: Caritas Internationalis

MENNESKERETTIGHETSPRIS TIL JESUITTPREST
Ismael Moreno Coto, kjent som Padre Melo, 
tildeles Raftoprisen 2015 for sitt arbeid for rett- 
ferdighet og respekt for menneskerettigheter 
og ytringsfrihet. 
Padre Melo har i en årrekke vært en 
sterk og kritisk stemme i Honduras  
gjennom sin Radio Progreso og forsknings- 

senteret ERIC. I sin begrunnelse for tildelingen uttalte juryen for Raftoprisen at 
«Padre Melo er en uredd talsperson som jobber utrettelig for å undersøke og formidle 
grunner til vold og misbruk av sårbare grupper i samfunnet.»
Honduras har lenge vært kjent som et farlig land. Ikke bare på grunn av narkotika- 
handel og kriminelle gjenger, men også for journalister og andre som kritiserer 
regimet. Landet har vært under FNs søkelys for utstrakt straffrihet for drap på 
journalister. Samtidig opplever landet et svært høyt voldsnivå. Bare i august ble 431 
mennesker drept i landet som har 8,5 millioner innbyggere. 

Foto: Jeremy Zipple
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 NYTT OM VERDEN

Les mer om disse sakene på 
www.caritas.no

Den Fillipinske Økumeniske Freds- 
plattformen har gjort september til en 
fredsmåned med mange aktiviteter for 
å forhindre vold.
På Fillippinene har det vært opprør og 
konflikter siden kolonitiden og frem til  
i dag. Det foregår nå  fem parallelle 
fredsforhandlinger, hvorav Caritas og 

Norge er involvert med fredsprogrammer og som fredsmeglere i de to 
største. På Mindanao ble det i fjor undertegnet en historisk avtale mellom 
myndighetene og Moro Islamic Liberation Front (MILF). Men kampene  
fortsetter og det er ennå en lang vei å gå til det er fred på bakken.  
Det samme gjelder forhandlingene mellom myndighetene og National 
Democratic Front (NDFP). De siste månedene har urfolksgrupper vært 
særlig utsatt fra angrep fra paramilitære grupper og den filippinske hæren.

FREDSMÅNED PÅ FILLIPINENE

Foto: Caritas Internationalis

22. september vedtok EU å fordele mellom medlems-
landene 120 000 asylsøkere som allerede befinner seg  
i Italia, Hellas og Ungarn. Asylsøkerne skal fordeles etter 
en formel som tar hensyn til innbyggertall, bruttonasjonal- 
produkt, arbeidsledighet og mengden asylsøkere som 
allerede er i landet. Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og  
Romania stemte mot vedtaket. Både Caritas Norge og 
Caritas Europa ønsker vedtaket velkommen. Nærmere  
500 000 er bare en dråpe i havet for 500 millioner inn- 
byggere, mener Caritas Europa. Organisasjonen viser til 
at det er innstrammingstiltak og nedbygging av velferds- 
statene i Europa de siste årene som har gjort medlems- 
statene ute av stand til å ta seg av de relativt få menneskene 
som kommer til Europa.  

EU TVANG GJENNOM FORDELING 
AV FLYKTNINGER

Foto: Caritas Internationalis
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Uttalelsen fra Obama kom under avslutningen 
på Glacier-konferansen i Anchorage i Canada. 
Her delte Obama sine bekymringer, selv om 
han nok er klar over at uttalelsen delvis faller 
tilbake på ham selv, da han både har gått 
inn for mer petroleumsvirksomhet og vern 
av arktiske områder. Han er også i slutten av 
sin presidentperiode, en periode som i USA 
omtales som «lame duck» fordi det presi-
denten foretar seg er mindre viktig i lys av 
et snarlig presidentskifte. Obama forventes 
å komme med uttalelser som er myntet på 

å bedre hans ettermæle. Men det er lov  
å håpe på at det vil ha en positiv innvirkning 
på forhandlingene hvor det er behov for 
modig lederskap. 

Det blir en avtale i Paris
De som har fulgt klimaforhandlingene over 
tid er nøkterne i forhold til forventningene til 
Paris. Det viktigste er at det blir enighet om 
en avtale og at den videre prosessen sikres. 
Det tror de fleste eksperter er innenfor rekke- 
vidde. Men det er en helt annen stemning 

enn under oppkjøringen til Copenhagen  
i 2009, forrige gang verdens statsleder møttes 
for å fremforhandle en ny klimaavtale. Den 
gang var forhandlingene fortsatt preget av 
idealister som prøvde å redde verden. Nå er 
forhandlingene preget av yrkesdiplomater og 
sakkyndige som først og fremst er ute etter  
å sikre hva som er politisk mulig. 

Avtalen blir ikke god nok 
Det er derfor trolig at det blir en avtale, men 
avtalen vil ikke være god nok til å hindre farlige 
klimaendringer; som er satt to to graders  
oppvarming fra førindustrielt nivå. Om den 
utviklingen som har foregått siden 2009 vil 
fortsette, det som blir omtalt som «business 
as usual»-scenariet, styrer vi mot en global 
oppvarming på mellom fire til seks grader. Det 
vil være katastrofalt for mange av verdens 
økosystemer og kunne gi ringvirkninger som 
også kan true vår menneskelige sivilisasjon, 
i hvert fall slik vi kjenner den i dag. 

Hva kan vi forvente av 

KLIMAFORHANDLINGENE 
I PARIS?

President Obama legger press på andre politiske ledere i forkant av de internasjonale 
klimaforhandlingene i Paris i desember. Politikere som ikke evner å handle nå, eller som benekter 

eksistensen av klimaproblemene, er ikke skikket til å lede, sier han.

Av Aron Halfen, programkoordinator for Asia og Afrika i Caritas Norge.

Politikere som ikke evner å handle nå – 
eller som benekter eksistensen av klima- 
problemene – er ikke skikket til å lede. 
- President Obama

KLIMA



13

Det er mange gasser, såkalte drivhus- 
gasser, som bidrar til global oppvarming og 
klimaendringer. Det ligger et hovedfokus 
på karbondioxid (CO2) i de internasjonale 
klimaforhandlingene. Ikke fordi den er den 
mest potente, men fordi den er den mest 
utbredte og den som det tilsynelatende vil 
være mest fordelaktig å begrense og erstatte. 
Det snakkes derfor ofte om et karbonbudsjett. 
Det vil si hvor mye karbon vi kan slippe ut  
i atmosfæren uten at det skal føre til farlige 
klimaendringer.

Karbonbudsjettet og rettferdig fordeling
Vi har allerede brukt to tredjedeler av karbon- 
budsjettet, eller 1900 milliarder tonn CO2 av 
totalt 2900 milliarder tonn CO2, som vi har 
frem til 2100 for å unngå farlige klimaen-
dringer. Den største andelen av dette buds-
jettet er historisk brukt av industrialiserte land 
i den vestlige delen av verden, nærmere 
bestemt USA og Vest-Europa, mens den store 
økningen nå kommer fra land i sør og øst, 
hovedsakelig Kina og etter hvert India. Kina 

har allerede passert USA som verdens største 
utslippsnasjon. 
Kina og USA ble tidligere i år enige om en 
avtale om å begrense sine nasjonale utslipp. 
En slik avtale er viktig fordi USA og Kina alene 
står for mer enn 50 prosent av dagens globale 
utslipp. Men tallene de har meldt inn gjør at 
de alene bruker opp det resterende karbon- 
budsjettet. Deres forpliktelser er derfor hver-
ken rettferdig ovenfor resten av verden eller 
holdbare om vi skal unngå farlige klima- 
endringer. Illustrasjonen i karbonbudsjettet 
viser også at vår levestandard i Norge, som 
i dag er basert på et altfor høyt forbruk av 
fossil energi, heller ikke er holdbar ut i fra en 
tanke om rettferdig fordeling av byrder og 
goder mellom verdens stater. 

Veien videre etter Paris 
Selv om alle som er opptatt klimaet og som 
er engasjert i klimaforhandlingene arbeider 
for at det skal bli en så bra avtale som mulig, 
ser de fleste bare på Paris som et skritt i riktig  
retning. Den tøffe omstillingen ligger foran 

oss. Men det haster å legge til rette for 
et grønt skifte, for å unngå farlige klima- 
endringer. De investeringene vi gjør i dag,  
i petroleumssektoren eller i grønn energi, vil 
være med på å avgjøre om vi greier å opp- 
fylle de målene vi setter oss innenfor klima- 
politikken.  

Caritas til Paris 
Caritas vil være til stede under klimaforhand- 
lingene i Paris. Vi støtter et opprop fra den 
globale katolske klimabevegelsen (GCCM) for 
en ambisiøs klimaavtale som vil begrense 
global oppvarming til 1,5 grader i forhold til 
førindustrielt nivå. Pave Frans har engasjert 
seg personlig i denne saken og oppropet er et 
resultat av hans lærebrev om klima - Laudato 
Si. Det som trengs er både lederskap og om-
stillingsevne – fra de forberedende møtene  
i Bonn til toppmøtet i Paris, og så videre. Derfor  
retter paven seg til alle verdens mennesker  
i sin appell for vårt felles hjem, jorden. 

Ruinene av et hotell  som ble ødelagt av tyfonen Haiyan  i provinsen  Guiuan på Filippinene i 2013. Foto: Lukas Cholewiak/Caritas Internationalis.

KLIMA
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Stor interesse for

NORSKKURS HOS CARITAS

- Det er tydelig et stort behov for rimelige 
norskkurs, sier migrasjons- og integrasjons-
rådgiver Per Wenneberg. Det er han som har 
hatt ansvaret for å utvikle Caritas’ nye tilbud 
om norskundervisning i Oslo.  

Caritas Infosenter 
Caritas Infosenter i Oslo har siden oppstart  
i 2011 tilbudt norskundervisning i varierende 
former ved siden av kjernefunksjonen som 

informasjonssenter for arbeidsinnvandrere. 
Inntil i høst har norskkursene vært organisert 
som et gratis drop in-tilbud for nybegynnere, 
uten noen forpliktelser annet enn å møte opp. 
De første 30 som kommer, får delta. Disse 
kursene, som arrangeres fire kvelder i uka, er 
fortsatt svært populære, men nå har Caritas 
Norge også utvidet tilbudet med flere andre 
kurs for dem som allerede kan litt norsk, med 
tydelig fagplan og progresjonsmål. 

Mens noen av kursene har en generell til-
nærming, fokuserer andre på arbeidsnorsk. 
Det vil si at kurset i tillegg til å heve kurs-
deltakernes norskkunnskaper, også tar sikte 
på å gi dem bedre innsikt i lover og regler 
som gjelder i norsk arbeidsliv. Ett av disse 
kursene henvender seg spesielt til folk med 
rumensk som morsmål. 

Caritas Norge utvidet sitt tilbud om norskundervisning denne høsten, men har likevel ikke plass  
til alle innvandrerne som ønsker å bli bedre i norsk. 

Birgit Vartdal, kommunikasjonsrådgiver i Caritas Norge.

Serbiske Ivana Jovic snakker norsk flytende etter fem år i Norge og bruker fritiden sin til å undervise andre arbeidsinnvandrere. Foto: Birgit Vartdal/Caritas Norge.
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Rumenske Nicolae Aelenei er gald for at han slipper å bruke tusenvis av kroner på norskkurs. 
Foto: Birgit Vartdal/Caritas Norge.

- Det er stort behov for rimelige norskkurs, sier Per Wenneberg, 
migrasjons- og integreringsrådgiver i Caritas Norge. 
Foto: Birgit Vartdal/Caritas Norge.

Takket være lærere som stiller opp på frivillig 
basis mot et mindre honorar, kan Caritas tilby 
kursene til en pris som ligger langt lavere enn 
andre aktører på markedet.

Viktig for integreringen
Serbiske Ivana Jovic, som etter fem år i Norge 
allerede snakker språket flytende, er en av 
dem som bruker fritiden sin på å undervise 
arbeidsinnvandrere.
- Jeg gjør dette fordi jeg syns det er viktig for 
integreringen, forteller hun. 

Rumenske Nicolae Aelenei jobber som gips-
montør i Norge. Han er glad for at han fikk 
plass på et av kursene til Caritas. 
- Jeg har brukt nesten alle sparepengene 
mine på et depositum til en leilighet jeg lei-
er, derfor har jeg ikke råd til å betale mange 
tusen kroner for norskkurs.

Per Wenneberg forteller at drop in-kursene 
ofte er overfylte. De andre kurstilbudene ble 
også raskt fylt opp. 

- Nå håper vi at vi kan utvide tilbudet allerede 
neste semester, forteller Wenneberg.

Håper på offentlig støtte
Generalsekretær i Caritas Norge, Martha  
Rubiano Skretteberg, mener det offentlige  
i større rad burde gi økonomisk støtte til  
arbeidsinnvandrere. Da Caritas før kommune-
valget arrangerte valgdebatt, var dette et av 
temaene hun tok opp med lokalpolitikerne 
fra Oslo.

- Svake eller ikke-eksisterende norskkunn- 
skaper er dårlig utnyttelse av de ressursene 
innvandrere bringer med seg, men først og 
fremst gjør det enkeltpersoner sårbare, sier 
Skretteberg.

Skretteberg viser til at 32 prosent av Oslos 
befolkning er innvandrere eller barn av inn- 
vandrere og at det derfor er avgjørende at 
vi lykkes med integrering på alle områder.
- Grunnleggende norskkunnskaper er viktig 
for å kunne delta aktivt i samfunnet.  

Arbeidsinnvandring har de siste årene vært 
den viktigste grunnen til innvandring til 
Norge. Men arbeidsinnvandrere må i dag 
selv dekke kostnader ved å lære seg norsk. 
For mange er det økonomi og ikke vilje som 
er det største hinderet, forteller hun.

Får problemer fordi de ikke kan norsk
Skretteberg legger til at Caritas Norge gjen-
nom sine informasjons- og veiledningstilbud 
erfarer at mange får problemer som en konse- 
kvens av dårlige språkkunnskaper. 

– Man blir mer utsatt for arbeidslivskrimi- 
nalitet og har vanskeligere for å vise fleksi-
bilitet på arbeidsmarkedet. I en nylig utgitt 
rapport fra Arbeidstilsynet vurderes dårlig 
språkkompetanse som en betydelig risiko-
faktor for ulykker i flere bransjer, sier hun.
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