
Ja - dette er det lett å bla 
forbi. For dere har hørt om 
det så mange ganger; sult, 
nød, tørke, katastrofe – 
Afrika. Somalia. Men, stopp 
litt. At vi har hørt om det 
før, gjør ikke katastrofen 
mindre denne gangen. 
Kanskje mindre interessant 
å lese om? Kanskje mindre 
sensasjonell? 

Nei -ikke for dem det 
gjelder. For dem er det 
livsfarlig, grusomt, tragisk 
og smertefullt. Så vær 
så snill og les litt til. La 
pekefingeren hvile litt før du 
scroller videre. Vi vil gjerne 
fortelle deg om det som nå 
skjer i Somalia, for vi trenger 
hjelp. 

Ja – det er mange som vil 
ha pengene våre. Hele tiden. 
Vi blir lei. Men det er vel 
egentlig et luksusproblem? 
Vi har det trygt. Vi har så 
mange penger at vi kan gjøre 
en stor forskjell, nesten uten 
å merke det. 

Nei – vi kan ikke gi til 
alt. Men vi håper likevel 
at du kan prioritere dette 
akkurat nå. For hør: Vi i Isha 
Development Committee 
har lang erfaring med å 
drive hjelpearbeid nord i 
Somalia. Nå får vi stadig 
desperate meldinger 
og hjerteskjærende 
bilder fra våre somaliske 
samarbeidspartnere. Hele 
familier legger seg ned for å 
dø. Alle kamelene har tørstet 
i hjel. De eier ingen ting 
lenger. Når husdyrene dør, 
mister familier all sin kapital. 
Hele sitt livsgrunnlag. All 
sin kredittverdighet. Redd 
Barna melder at titusener 
av somaliere har forlatt 

hjemmene sine i et forsøk 
på å skaffe seg mat, vann og 
beitemarker.

Ja – vi sier ja. Vi svarer 
på henvendelsene vi får 
og sier: Ja, vi skal hjelpe. 
Ja, vi sender penger. Ja, vi 
føler med dere og bryr oss 
om dere. Ja, barnebarna 
dine skal få mat. Ja, barna 
dine skal få vaksiner så de 
ikke får kolera av det skitne 
vannet. Ja, det begynner nok 
snart å regne…..

Nei – vi kan ikke skylde på 
myndighetene. Dette er en 
naturkatastrofe. Det skyldes 
ikke grådige krigsherrer 
eller korrupte myndigheter. 
Tørken i år er en direkte 
konsekvens av El Nino – en 
serie klimaforandringer som 
blant annet forårsaker tørke 
i deler av Afrika. Denne 
tørken har vedvart.

Ja – Somalia er et 
vanskelig land. Det har 
vært borgerkrig i 30 år. En 
nyoppnevnt regjering styrer 
foreløpig kun hovedstaden, 
Mogadishu. Når et land med 
så store ødeleggelser og 
problemer rammes av en en 
så alvorlig katastrofe, kan 
man ikke forvente en kjapp 
løsning. Hele systemet i 
Somalia er skjørt, og ting kan 
lett ta uventede vendinger. Å 
takle slike katastrofer krever 
at et land har en langsiktig 
utvikling der de har mulighet 
til å forberede seg på en 
slik situasjon. Dette er 
ikke tilfelle i Somalia nå. 
De sultende folkemassene 
klarer seg ikke uten hjelp. 

Nei – det er ikke under 
kontroll. De store hjelpe-
organisasjonene hjelper, 

men de driver fremdeles med 
kartlegging og vurdering av 
situasjonen. Dette gjør at 
hjelpen ikke er kommet frem 
til dem vi vil hjelpe. Isha har 
visst om tørken i lange tider. 
Vi har sendt penger til vann 
og mat. Når er det tomt her 
hos oss. 

Ja – hjelpen når frem. 
Vi kan garantere at hver 
krone som gis går direkte 
til nødhjelp. Isha Aid, vår 
lokale samarbeidspartner 
nord i Somalia, har bil og 
kan kjøre rundt og hjelpe. 
Mahad, leder i IA, ønsker 
å bidra og organisere slik 
at hjelpen kommer frem. 
Det finnes mange lokale 
frivillige som kan kjøre. De 
kan vedlikeholde biler og de 
kan ta på seg denne jobben. 
Hjelpen består av rent vann 
og mat. 

Nei – vi kan ikke tåle dette. 
Vi kan ikke vite hva som skjer 
og si at folk får klare seg selv. 
Det er det de aller helst vil. 
De er vant til å klare seg med 
lite, men nå er det umulig 
å klare seg. Når kameler 
tørster i hjel må vi hjelpe 
medmennesker slik at de 
overlever til regnet kommer. 
Når regnet kommer, kan de 
som driver jordbruk begynne 
å dyrke igjen og få mat og 
inntekt raskt. Når regnet 
kommer vil vannet samles 
i lokale vannhull. Dyrene vil 
få den maten de trenger, 
og folk kan smått om senn 
vende tilbake til normalen. 
Da starter arbeidet med å 
bygge opp dyreflokken igjen. 

Akkurat nå handler det om 
å redde liv. Heldigvis for oss, 
handler det bare om penger. 
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