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Útgefandi: Hjálparstarf  kirkjunnar, Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík.
Framkvæmdastjóri: Bjarni Gíslason.
Skrifstofan er opin virka daga kl. 8:00–16:00.
Síminn er 528 4400 og bréfsími 528 4401.
Ritstjóri: Kristín Ólafsdóttir, ábm., kristin@help.is
Forsíðumynd: Ungur flóttamaður frá Sýrlandi með son sinn á leið yfir landamæri frá 
Ungverjalandi til Austurríkis í leit að öryggi, Paul Jeffrey/ACT Alliance.
Myndir: Paul Jeffrey/ACT Alliance, Sophie Gbreyes/LWF/ETH og Hjálparstarf  kirkjunnar.
Prentvinnsla: Litróf-umhverfisvæn prentsmiðja. 

Framlögum til verkefna Hjálparstarfs kirkjunnar má koma til skila í bönkum 
og sparisjóðum, til skrifstofunnar, í gegnum www.help.is og www.framlag.is. 
Gjafabréf: www.gjofsemgefur.is. 
Reikningar sem leggja má inn á: 
0334-26-050886 fyrir verkefni erlendis, kt. 450670-0499.
0334-26-27 fyrir verkefni innanlands, kt. 450670-0499.

margt smátt …
gerir eitt stórt
3. tbl. 28. árg. október 2016.

Fréttablaðið margt smátt... sem 
kemur út 2- 4 sinnum á ári er sent 
endurgjaldslaust til styrktarmanna, 
presta, sóknarnefnda, skóla, 
fjölmiðla, bókasafna og  annarra 
velunnara blaðsins.

Láttu okkur vita  
viljir þú fría áskrift.

Jú, víst getum við það! 
Það er hryllilegt að horfa á fréttir af blóðugum börnum á flótta og vanmáttartilfinningin og reiðin togast á innra með 

manni. Skyndilausnin er að loka augunum, „það er hvort eð er ekkert sem ég get gert“ eða hvað?  

Á fyrstu dögum 71. allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í New York í september sl. funduðu leiðtogar heims til að 

ræða um vanda flóttamanna og farandfólks en samkvæmt upplýsingaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna voru flóttamenn í 

heiminum 21,3 milljónir talsins árið 2015 og farandfólk 243,7 milljónir alls. Í lok fundar hétu leiðtogarnir fyrir hönd þjóða 

sinna að taka á móti fleiri flóttamönnum og setja meiri pening í málaflokkinn en niðurstaðan var þó ekki bindandi.   

Fyrir ári síðan samþykktu leiðtogarnir ný heimsmarkið um sjálfbæra þróun til þess að eyða fátækt, tryggja velmegun, 

mannréttindi og jafnrétti um allan heim með hliðsjón af umhverfi okkar. Í áætluninni sem er til 15 ára er sérstök áhersla 

lögð á aðgerðir til að bæta stöðu þeira allra fátækustu. Í desember komu svo veraldarleiðtogar saman í París og samþykktu 

rammasamning um að halda hlýnun jarðar innan tveggja gráða á Celsíus á þessari öld og taka á afleiðingum 

loftslagsbreytinga. 

Orð eru til alls fyrst og það er grundvallaratriði að þjóðir heims komi sér saman um hvernig takast skuli á við þær miklu 

áskoranir sem við jarðarbúar stöndum frammi fyrir allir sem einn. En það er ekki nóg að álykta og komast að samkomulagi 

um markmið. Það þarf að grípa til aðgerða til þess að ná þeim. Og þá vandast málið því hagsmunir okkar jarðarbúa eiga 

það til að stangast á.    

Við lifum í flóknum heimi og við verðum að takast á við áskoranirnar á heildrænan hátt. Öfgar í veðri eru að hluta 

raktar til loftslagsbreytinga af mannavöldum og uppskerubrestur verður vegna öfga í veðri. Hungur og fólksflutningar er 

afleiðing uppskerubrests, áttök verða vegna skorts á gæðum og loks flýr fólk frá átakasvæðum til að halda lífi. Og hvað 

getum við þá gert, ég og þú, hér og nú, til að binda endi á ófrið, fátækt og misrétti? 

Við getum byrjað á því að hætta að loka augunum, hlusta, vera gagnrýnin og virk í samfélaginu. Við getum unnið á 

okkar eigin fordómum, lagt á okkur að kynnast þeim sem eru okkur framandi og þrýst á stjórnvöld á Íslandi um að grípa 

til aðgerða og beita sínum þrýstingi hér heima og á alþjóðavettvangi til þess að fólk og samfélög hætti að sundra fólki 

með því að ala á útlendingahatri og að þau sem eru aflögufær láti af græðgi því eins og Gandhi sagði þá fullnægir jörðin 

þörfum okkar allra en ekki græðgi. 

Við getum og eigum að hafa áhrif, þú og ég! 

Kristín Ólafsdóttir, 

upplýsingafulltrúi 

Hjálparstarfs kirkjunnar 
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REYKJAVÍK
12 og 12 ehf
A. Margeirsson ehf
Aðalblikk ehf
Aðalverkstæðið ehf
Aðalvík ehf
Afreksvörur
Apparat ehf
Arctic Sequentia ehf
Arctica Finance hf
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Áltak ehf
ÁM-ferðir ehf
Árbæjarapótek ehf
Ásbjörn Ólafsson ehf
ÁTVR Vínbúðir
B. Ingvarsson ehf
Barnalæknaþjónustan ehf

Barnatannlæknastofan ehf
Bending 1 ehf
Ber ehf, vínheildsala
Bergsson RE
Betra líf ehf
Bifreiðaverkstæði Svans ehf
Bílalíf, bílasala
Bílamálun Sigursveins 
Sigurðssonar
Bílasmiðurinn hf
Bjarnar ehf
BK eignir ehf
Blaðamannafélag Íslands
Blikksmiðja Reykjavíkur
Blómabúðin Hlíðablóm
Bókhaldsstofa Haraldar slf
Bókhaldsþjónustan Rúnir ehf
Bókhaldsþjónustan Vík
Bólstrarinn ehf

Bónstöðin hjá Jobba ehf
Brauðhúsið ehf
Brúskur hársnyrtistofa
Brynja - hússjóður 
Öryrkjabandalagsins
Cafe Roma
Calco ehf
Couture, fataverslun
Danica sjávarafurðir ehf
Dansrækt JSB ehf
Durum restaurant & take away
Dýralæknastofa Reykjavíkur ehf
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf
Einar Stefánsson ehf
Endurskoðun og reikningshald 
ehf
Endurskoðun og reikningsskil hf
Ernir ehf

Ernst & Young ehf
Fasteignakaup ehf
Fasteignasalan Miklaborg
Fiskbúðin Sæbjörg ehf
Fjárhald ehf
Flugfélag Íslands hf
Fossberg ehf
Fraktflutningar ehf
Garcia ehf
Garðmenn ehf
Garðs Apótek ehf
GÁ húsgögn ehf
Gátun ehf, bókhaldsþjónusta
GB Tjónaviðgerðir ehf
Geiri ehf, umboðs- og 
heildverslun
Gilbert úrsmiður
Gjögur hf
GLÁMA-KÍM arkitektar

Gólflagnir ehf
Gray Line Allrahanda ehf
Grettir Guesthouse ehf
Guðmundur Arason ehf, 
smíðajárn
Gullsmiðurinn í Mjódd
Hafgæði sf
Hagi ehf-Hilti
Hamborgarabúlla Tómasar - Við 
erum öll jöfn
Handprjónasamband Íslands svf
Háskóli Íslands
Heggur ehf
Heyrnar og talmeinastöð Íslands
Hið íslenska bókmenntafélag
Hitastýring hf
Hjá Hrafnhildi
Hjúkrunarheimilið Skjól
Hljóðbók.is - hljóðvinnslan

Hljóðfærahúsið ehf
Hollt og gott ehf
Hópferðabílar Snælands 
Grímssonar ehf
Hótel Örkin, sjómannaheimili
Hreinsitækni ehf
Hringsjá, náms- og 
starfsendurhæfing
Hugbúnaður hf
Höfðahöllin bílasala
IBH ehf
Icelandic Fish & Chips ehf
Iðnó ehf
IG Ferðir ehf
Íbúðagisting.is
Ímynd ehf
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Ísfrost ehf
Íslandsstofa

margt smátt ... þakkar stuðninginn

Á leiðtogafundi um flóttamenn og farandfólk sem fram fór á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York 

þann 19. september síðastliðinn lagði Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna, ACT Alliance, áherslu á sex brýn verkefni 

til þess að finna sjálfbæra lausn á vanda flóttafólks:

Að takast á við rót vandans og ástæður þess að fólk flýr heimkynni sín í stórum stíl; að tryggja framgang 

heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í allra þágu; að framfylgja alþjóðalögum um mannréttindi, vernd 

flóttafólks og almennings á átakasvæðum; að þjóðir heims deili með sér ábyrgð við að takast á við 

vandann; að gera farandfólki kleift að ferðast á milli landa í leit að atvinnu á löglegan og aðgengilegan 

hátt; að hætta að líta á þá sem flosna upp frá heimkynnum sínum sem glæpamenn.

Fólk á flótta á leið yfir landamæri til Austurríkis frá ungverska bænum Hegyeshalom í fyrrahaust. Síðan þá hafa hundruðir þúsunda 
flóttafólks, menn, konur og börn, flúið heimkynni sín vegna átaka í Sýrlandi. Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi hefur veitt fólki þaðan 
margvíslega aðstoð í samvinnu við Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna, ACT Alliance og önnur hjálparsamtök og stofnanir. 

Mynd: Paul Jeffrey/ACT Alliance
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Íslenski barinn ehf
Ísloft blikk- og stálsmiðja ehf
Ísold ehf
Jarðafl ehf
J.E. Skjanni ehf, 
byggingaverktakar
Jeremías-www.garnbudin.is
K. H. G. Þjónustan ehf
K. Pétursson ehf
K.F.O. ehf
Kjörgarður
Kjöthöllin ehf
Klettur - sala og þjónusta ehf
Klipphúsið ehf
KOM almannatengsl
Kvika ehf
Landssamband lögreglumanna
Lásaþjónustan ehf

Le Bistro - franskur bistro & 
vínbar
Leigulistinn ehf
Lifandi vísindi
Lionsumdæmið á Íslandi
LOG lögmannsstofa sf
Lyfis ehf
Lyfjaver ehf
Lögafl - lögmannsstofa
Lögmannafélag Íslands
Löndun ehf
Magnús og Steingrímur ehf
Margt smátt ehf
MD vélar ehf-www.mdvelar.is
Míla ehf
MS Armann skipamiðlun ehf
N 32 ehf
Nasdaq Iceland
Neshamar ehf

Nói-Síríus hf
Nýi tónlistarskólinn
Nýi ökuskólinn ehf
Nýtt Skil slf
Orka ehf
Orkuvirki ehf
Ó. Johnson & Kaaber ehf
Pixel ehf
Pizza Royal ehf
Poulsen ehf
Pósturinn
Rafneisti ehf
Rafstilling ehf
Rafsvið sf
Regla - netbókhaldskerfi
REMAX Ísland
Reykjavík letterpress ehf
Réttur - ráðgjöf & málflutningur
Rúna ehf

S4S ehf
Sagtækni ehf
Salatbarinn Buffet Restaurant
SALON VEH
Samtök starfsmanna 
fjármálafyrirtækja-SSF
Segull ehf
Sendibílar Reykjavíkur ehf
Sínus ehf
Skorri ehf
SM kvótaþing ehf
Smith og Norland hf
Sólarfilma ehf
Sólbaðsstofan Smart ehf
Sólon Bistro
Sportlíf-www.sportlif.is
Stansverk ehf
Stjörnuegg hf
Suzuki bílar hf

Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og 
þjónustu
Söluturninn Vikivaki
Söngskólinn í Reykjavík
Talnakönnun hf
Tandur hf
Tannálfur, tannlæknastofa
Tannlæknar Mjódd ehf
Tannlæknastofa Elínar Wang
Tannlæknastofa Geirs A Zoega
Tannlæknastofa Sigurðar 
Rósarssonar
Tannlæknastofa Sigurjóns 
Arnlaugssonar ehf
Tannþing ehf
Tapas Barinn
TBG ehf
TCM Innheimta ehf

The Coocoo's Nest
THG Arkitektar ehf
Timberland
Tónastöðin ehf
Trackwell hf
Trausti Sigurðsson tannlæknir
TREX-Hópferðamiðstöðin
Trésmiðja GKS ehf
Tækniskólinn - skóli atvinnulífsins
Tölvar ehf
Ullarkistan ehf
Umslag ehf
Utanríkisráðuneytið
Útfararstofa Svafars og 
Hermanns ehf
VA arkitektar ehf
Vagnasmiðjan ehf
Varma & Vélaverk ehf
Varmi ehf

margt smátt ... þakkar stuðninginn

Mannúðaraðstoð 
Hjálparstarfs 
kirkjunnar við 
stríðshrjáða 
Sýrlendinga

Árið 2011 þegar vopnuð átök hófust milli uppreisnarhópa 
og stjórnarhers bjuggu um 22 milljónir manns í Sýrlandi. 
Síðan þá hefur helmingur þjóðarinnar þurft að flýja heimili 
sín til að halda lífi og er heimilislaus, hjá venslafólki eða 
hafa flúið úr landi og eru í Jórdaníu, Líbanon og víðar. Í júní 
á þessu ári þurftu 13,5 milljón Sýrlendinga á mann úðar
aðstoð að halda en þar af voru 6,6 milljónir þeirra innan 
landamæra Sýrlands. Þrátt fyrir friðarumleitanir af hálfu 
alþjóðasam félagsins er ekki útlit fyrir að bráður mannúðar
vandinn í Sýrlandi leysist á næstunni. 

Hjálparstarf kirkjunnar tekur þátt í mannúðaraðstoð 
Alþjóð legs hjálparstarfs kirkna, ACT Alliance, við stríðs
hrjáða Sýrlendinga innan landamæra Sýrlands og í 
nágranna löndunum Jórdaníu og Líbanon. Til að mæta 
brýnum grunn þörfum eru fólkinu tryggð matarföng, húsa
skjól með hreinlætisaðstöðu og aðgangur að heilsugæslu. 
Skólastarfi er haldið  úti fyrir börn og börnum og unglingum 
veittur sál rænn stuðningur en með honum er ungu 
flóttafólki frá Sýrlandi sem dvelur í flótta mannabúðum og 
ungu fólki frá móttökuþjóðum hjálpað við að takast á við 
mjög erfiðar aðstæður. Þá er móttökusamfélögum hjálpað 
svo þau geti sem best tekið á móti sífellt fleira flóttafólki.  

Í upphafi árs 2016 sendi Hjálparstarfið 22,5 milljónir 
króna til neyðaraðstoðarinnar með veglegum styrk frá 
utan  ríkisráðuneytinu en árið 2014 var framlag upp á 16,6 
milljónir króna sent til þessa brýna mannúðarstarfs og 
nemur því heildarframlag Íslendinga til mannúðaraðstoðar 
Alþjóðlegs hjálparstarfs kirkna á svæðinu 39,2 milljónum 
króna.   

Heilbrigðisfulltrúi Alþjóðlegs hjálparstarfs kirkna í Líbanon kannar 
næringarástand lítils drengs til að ákveða hvort hann þurfi auka 
næringu en flóttafólk fær þar heita máltíð einu sinni á dag og 
nýtur heilbrigðisþjónustu. 

Myndir: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Í súpueldhúsi í Líbanon vinna sýrlenskar konur á flótta með konum 
úr  móttökusamfélaginu við að matbúa fyrir fólk sem hefst við 
í óformlegum flóttamannabúðum þar sem yfirvöld eru treg til 
að reisa formlegar búðir. Samvinnan hjálpar flóttakonunum að 
aðlagast nýju samfélagi og samfélaginu að aðlagast þeim.
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Sautján heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna til 2030
1. Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar 2. Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og 
bætta næringu og stuðla að sjálfbærum landbúnaði 3. Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan 
fyrir alla á öllum aldri 4. Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að 
símenntun fyrir alla 5. Tryggja jafnrétti kynjanna og styrkja frumkvæðisrétt allra 
kvenna og stúlkna 6. Tryggja aðgengi, og sjálfbæra nýtingu, allra á hreinu vatni og 
salernis aðstöðu 7. Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði 8. Stuðla 
að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir 
alla 9. Byggja upp sterka innviði, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu fyrir alla og hlúa að nýsköpun 10. 
Draga úr ójöfnuði innan og á milli landa 11. Gera borgir og aðra búsetu manna örugga og 
sjálfbæra fyrir alla 12. Tryggja sjálfbæra neyslu og framleiðslumynstur 13. Grípa til bráðra aðgerða 
gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 14. Vernda og nýta hafið og auðlindir sjávar 
á sjálfbæran hátt til að styðja við sjálfbæra þróun 15. Vernda, endurheimta og stuðla að 
sjálfbærri nýtingu landvistkerfa, sjálfbærri stjórnun skóga, berjast gegn eyðimerkurmyndun, 
stöðva og snúa við jarðvegseyðingu og sporna við hnignun líffræðilegs fjölbreytileika 16. Stuðla 
að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla, tryggja jafnan aðgang að réttarkerfi 
og koma á fót skilvirkum og ábyrgum stofnunum fyrir alla á öllum stigum 17. Styrkja 
framkvæmd og blása lífi í hnattrænna samvinnu um sjálfbæra þróun.

Ban Ki-moon, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, flutti ávarp við höfuðstöðvar Sþ í New York í 
tilefni Friðardagsins þann 21. september síðastliðinn.  
Í ávarpi sínu sagði hann: 

„Sjálfbær þróun stuðlar að því að draga úr og uppræta 
orsakir átaka og skýtur stoðum undir varanlegan frið. Hvert og 
eitt hinna sautján sjálfbæru þróunarmarkmiða er hornsteinn 
uppbyggingar friðar. Það skiptir sköpum að við virkjum úrræði til 
þess að hrinda þeim í framkvæmd, þar á meðal fjármagn, þróun- 
og framsal tækni, og þjálfun. Þetta er í allra hag og allir geta lagt 
sitt af  mörkum. 

Vandamál nútímans, svo sem fátækt, hungur, minnkandi 
náttúruauðlindir, vatnsskortur, félagslegur ójöfnuður, umhverfis-
spjöll, sjúkdómar, spilling, og kynþátta- og útlendingahatur, eru 
olía á eld ófriðar. 

Friður, á hinn bóginn, skapar forsendur sjálfbærrar þróunar. 
Þegar ekki þarf  að fjármagna stríðsvélar, er meira fé aflögu til 
þess að samfélög geti þróast og þrifist. Sjálfbærni þýðir í raun 
að fullnægja þörfum sínum hér og nú án þess að grafa undan 
möguleikum komandi kynslóða til að gera slíkt hið sama í 
framtíðinni.“ (https://www.unric.org/is/frettir/26865-sjalfbaer-
troun-er-hornsteinn-friearwww.unric.org).  

Sjálfbær þróun – 
Hvaða fyrirbæri er nú það?

„Sjálfbærni er að fullnægja þörfum sínum hér og nú án þess að grafa undan 
möguleikum komandi kynslóða til að gera slíkt hið sama í framtíðinni.“

GUESTHOUSE
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VDO ehf
Vegahandbókin ehf
Veitingahúsið Caruso
Verkfræðistofan VIK ehf
Verkfræðistofan Víðsjá ehf
Verkfærasalan ehf
Verslunartækni ehf
Verslunin Rangá
Verslunin Vínberið
Vélar og verkfæri ehf
Við og Við sf
Vilhjálmsson sf, heildverslun
Vinnumálastofnun
VSÓ Ráðgjöf ehf
Yrki arkitektar ehf
Z - brautir og gluggatjöld
Þorsteinn Bergmann ehf
Þór hf
Ökumennt ehf

SELTJARNARNES
Nesskip hf
Nýjaland ehf

VOGAR
Loftræstihreinsun ehf

KÓPAVOGUR
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
Alur blikksmiðja ehf
AP varahlutir ehf
Automatic ehf, heildverslun
Á. Guðmundsson ehf
Bak Höfn ehf
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf
Bílaklæðningar hf
Bílaleiga Reykjavíkur
Bílaverkstæði Kjartans og 

Þorgeirs sf
Blikkform ehf
Blikksmiðjan Vík ehf
Dekkjahúsið ehf
Einar Ágústsson & Co ehf
Fidesta ehf, viðskiptaráðgjöf-
www.fidesta.com
Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf
G.T.Óskarsson ehf
GG Sport
Grillbúðin ehf
Guðmundur Jónasson ehf
Hafið-fiskverslun ehf
Hefilverk ehf
Hegas ehf
Hilmar Bjarnason ehf, rafverktaki
Hitatækni ehf
Hvísl ehf
Ingi hópferðir ehf
Ísfix ehf

Íshúsið ehf
Íslenskt marfang ehf
Íspan ehf, gler og speglar
J.S.Þ. Viðskiptastofa
KK veitingar Kínahofið
Kofar og hús ehf
Lindakirkja
Línan ehf
Ljósvakinn ehf
Loft og raftæki ehf
Merkúr húsgagnabólstrun slf
Nobex ehf
Plusminus Optic 
Gleraugnaverslun
Rafholt ehf
Rafmiðlun hf
Rakarastofan Herramenn
Réttingaverkstæði Jóa ehf
Snyrtistofan Jana
Sports Direct

Tækniþjónusta Ragnars G 
Gunnarssonar ehf
Vaki fiskeldiskerfi hf
Vatn ehf
Vatnsvirkinn-www.vatnsvirkinn.is
Veitingaþjónusta Lárusar 
Loftssonar
Vetrarsól ehf, verslun
Visitor, ferðabókunarþjónusta
Ýmus ehf, heildverslun
Zenus sófar
Þrif ehf

GARÐABÆR
Aflbinding-Járnverktakar ehf
AÞ-Þrif ehf
Bílasprautun Íslands ehf
Engilbert ÓH Snorrason 
tannlæknastofa sf
Fagval ehf

Garðabær
Geislatækni ehf-Laser-þjónustan
Hagráð ehf
K.C. Málun ehf
Mekka-bifreiðaverkstæði 
Garðabæjar ehf
Okkar bakarí ehf
Onno ehf
Optimar KAPP ehf
Stjörnu-Oddi hf
Val - Ás ehf
Vélsmiðja Þorgeirs ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

HAFNARFJÖRÐUR
Aflhlutir ehf
Alexander Ólafsson ehf
Ás, fasteignasala ehf
Ásafl ehf

margt smátt ... þakkar stuðninginn

„Hvað felst í alþjóðlegri þróunarsamvinnu okkar sem búum á 
Íslandi og hver sinnir þessari vinnu?“ er spurning sem unglingar 
leita oft svara við hjá Hjálparstarfi kirkjunnar fyrir skólaverkefni 
sem þeir vinna að. Því er til að svara að þróunarsamvinna er 
marglaga og marghliða ef  vel á að vera og best fer á því að 
vinna að henni heildrænt; að stjórnvöld á Íslandi vinni í beinu 
samstarfi við stjórnvöld í samstarfslandinu, í samstarfi við 
stofnanir Sameinuðu þjóðanna sem hafa höfuðstöðvar í New 
York í Bandaríkjunum, aðrar alþjóðastofnanir og í samvinnu við 
borgarasamtök í landinu þar sem þróunarsamvinna fer fram (til 
dæmis í Eþíópíu) sem og í framlagsríkinu (Íslandi). 

Hjálparstarf  kirkjunnar er meðal íslenskra borgarasamtaka 
sem starfa að þróunarsamvinnu og veita mannúðaraðstoð á 
alþjóðavettvangi og njóta opinbers stuðnings til þess. Styrkleiki 
Hjálparstarfsins er einmitt samvinnan með heimafólki á 

vettvangi sem þekkir aðstæðurnar best. Fólkið sjálft vinnur 
verkefnið sem er útfært eftir markmiðum sem þjóðir heims koma 
sér saman um að séu mikilvægust til þess að stuðla að farsæld 
allra jarðarbúa. Hringrás þróunarsamvinnu felst svo í því að 
markmiðin byggja á upplýsingum frá fólkinu sjálfu um þarfir þess 
og getu til að lifa farsælu lífi.  

Í lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands nr 121/2008 
segir að meginmarkmið sé tvíþætt. Annars vegar að styðja 
stjórnvöld í þróunarlöndum við að útrýma fátækt og hungri og 
stuðla að sjálfbærri þróun, þ.m.t. mannréttindum, menntun, 
bættu heilsufari, jafnrétti kynjanna, sjálfbærri nýtingu 
auðlinda og bættum efnahag. Hins vegar að tryggja öryggi á 
alþjóðavettvangi, m.a. með því að stuðla að friði og gæta hans, 
vinna að uppbyggingu og veita mannúðaraðstoð þar sem hennar 
er þörf. 

Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar er Jijiga í Sómalífylki í Eþíópíu. Það snýst um að tryggja aðgengi að hreinu vatni með vatns
þróm og brunnagerð, fæðuöryggi með sjálfbærum landbúnaði ásamt valdeflingu kvenna samfélaginu öllu til farsældar.

Frá New York til Jijiga með viðkomu 
í Reykjavík og aftur til baka
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Hjálparstarfsmaðurinn Melese Getaneh sem er á þrítugsaldri 
er með B.Sc. gráðu frá Landbúnaðarháskólanum Haramaya í 
Eþíópíu. Hann hefur stýrt neyðarteymi Alþjóðlegs hjálparstarfs 
kirkna, ACT Alliance, vegna þurrka og uppskerubrests í 
Lalibela í norðurhluta Eþíópíu frá því í febrúar á þessu ári.  
Neyðaraðstoðin hefur að stórum hluta til falist í að greiða 
vinnufæru fólki laun fyrir vinnu við forvarnir. Konur gengnar 6 
mánuði eða lengur með barn, með börn yngri en 6 mánaða á 
brjósti, eldra fólk, veikt og fatlað, fá sömu upphæð, 35 birr eða 

210 krónur á dag, sem rétt dugar til að kaupa mat og nauðsynjar 
til daglegs brúks. Melese segir ýmislegt reyna á í starfinu og 
nefnir sem dæmi að 13 ára drengur sem væri fyrirvinna fjölskyldu 
sinnar hafi sóst eftir vinnu en að reglur sem banni vinnu barna 
hefðu komið í veg fyrir það. Melese fannst erfitt að þurfa að neita 
stráknum um vinnu til að brauðfæða fjölskylduna en þegar hann 
komst að því að móðir drengsins var við lélega geðheilsu gat 
hann sett fjölskylduna í hóp skjólstæðinga sem fá beina aðstoð og 
var létt við það. 

Melese Getaneh (t.v.) túlkar samtal milli 
Kristínar Ólafsdóttur fræðslufulltrúa 
Hjálparstarfsins og Melkan Adunjanew, 15 ára 
grunnskólanemanda og leiðtoga í fræðsluhópi 
kvenna á þurrkasvæðinu í Lalibela í Eþíópíu í 
maí síðastliðnum. Melkan útskýrði að helsta 
úrlausnarefnið á svæðinu væri að tryggja 
aðgang að vatni en að önnur málefni sem 
helst brynnu á konum á svæðinu væru að 
látið yrði af umskurði á kynfærum kvenna 
og barnahjónaböndum. Hún sagði konurnar 
auk þess ræða um hvernig þær gætu tekið 
meiri þátt í að taka ákvarðanir í samfélaginu, 
til dæmis um hvernig ætti að yrkja jörðina og 
hvernig hægt væri að halda stúlkum í skóla. 
Sjálf vill hún reka verslun seinna meir.

Melese Getaneh er hér með bændum sem vinna við að reisa 
varnargarða og grafa áveituskurði svo rigningin, þegar hún 

loksins kemur, fari ofan í jarðveginn og geri hann frjóan í stað 
þess að bera hann með sér. Bændurnir fá greitt fyrir vinnuna 

svo þeir geti átt í sig og á en uppskerubrestur hjá þeim var alger 
haustið 2015 og vorið 2016.

Nærmynd 
af hjálpar 

starfsmanni
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Barkasuða Guðmundar ehf
Batteríð Arkitektar ehf
Bókhaldsstofan ehf
Dekkjasalan ehf
DS lausnir ehf
Dverghamrar ehf
Einar í Bjarnabæ ehf
Eldvarnarþjónustan ehf
EÓ-Tréverk sf
Essei ehf
Fagstál ehf
Fókus-vel að merkja ehf
G.S. múrverk ehf
gardyrkjan.is
Gunnars mæjónes ehf
Hafnarfjarðarbær
Hagstál ehf
Hagtak hf
Hallbertsson ehf

Hans-verk ehf
Harbourfront Guesthouse ehf
H-Berg ehf
Heimir og Jens ehf
Hlaðbær-Colas hf, 
malbikunarstöð
Íshestar ehf
Íslenskt Eldsneyti
Krossborg ehf
LÖGSÝSLAN - Hlöðver 
Kjartansson hrl
Pappír hf
Rafgeymasalan ehf
S.G múrverk ehf
Silkiprent ehf
Skerpa renniverkstæði
Spírall prentþjónusta ehf.
Strendingur ehf
Sæli ehf
Tannlæknastofa Harðar V 

Sigmarssonar sf
ThorShip
Trefjar ehf
Umbúðamiðlun ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Víking björgunarbúnaður
www.gardyrkjan.is

ÁLFTANES
Dermis Zen slf

REYKJANESBÆR
Áfangar ehf-hreinlætisvörur
B & B Guesthouse
Bílaverkstæði Þóris ehf
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf

Húsagerðin ehf, trésmiðja
IGS ehf Keflavíkurflugvelli
Lyfta ehf
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Nesraf ehf
Netaverkstæði Suðurnesja ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Renniverkstæði Jens Tómassonar
Rörvirki sf
SB Trésmíði ehf
SBK ehf
Skipting ehf
Skólamatur ehf
Soho veisluþjónusta
Sporthúsið Reykjanesbæ
Suðurflug ehf
Toyota Reykjanesbæ
Tækniþjónusta S.Á.
UPS á Íslandi

Útfaraþjónusta Suðurnesja
Verkalýðs- og sjómannafélag 
Keflavíkur og nágrennis
Verkfræðistofa Suðurnesja hf
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vísir, félag skipstjórnarmanna á 
Suðurnesjum

GRINDAVÍK
Bláa lónið
Bókvit ehf
Hársnyrtistofan Rossini ehf
HK Verk ehf
Sílfell ehf
Veitingastofan Vör ehf
Vísir hf
VOOT Beita
Þorbjörn hf

SANDGERÐI
Vélsmiðja Sandgerðis ehf

GARÐUR
Aukin Ökuréttindi ehf
SI raflagnir ehf
Sveitarfélagið Garður
Variant ehf
Viðskiptasmiðjan ehf

MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf
Bílamálunin Örninn ehf
Dalsbú ehf
Fagverk verktakar sf
Ferðaþjónustan Hjalla ehf
Garðagróður ehf
Hús-inn ehf

margt smátt ... þakkar stuðninginn

„Ef þetta væri ég?“  
Pepparar á Íslandi (á ensku People experiencing Poverty) er 
tenglsanet fólks sem hefur að markmiði að vinna bug á fátækt 
og félagslegri einangrun. Hópurinn skipulagði samræður við 

fjölmiðlafólk á fundi fólks 
í september síðastliðnum 
til að ræða á málefnalegan 
hátt um það hvernig 
fjölmiðlar fjalla um 
fyrirbærið fátækt og fólk 
sem býr við kröpp kjör. 
Spurningar sem brunnu 
á Peppurum voru m.a. 
hvort hægt væri að fjalla 

um fólk í erfiðum aðstæðum af  nærgætni og virðingu án þess 
að missa athygli lesenda / hlustenda / áhorfenda. Markmið 
Peppara með fundinum var að mynda tengsl við fjölmiðlafólk í 
þeirri von að gagnkvæm fræðsla með samtali myndi eiga sér stað.

Í samræðunum komu fram óskir um að fjölmiðlafólk hefði meira 
samráð við fólkið sem fjallað væri um varðandi efnistök og að 

enn frekar yrði vandað til heimildavinnu. Mælst var til þess að 
fjölmiðlafólk setti sig í spor þeirra sem það fjallaði um og hugsaði 
„ef  þetta væri ég hvernig myndi ég þá fjalla um málið? og að 
fjölmiðlaumfjöllun ylli því ekki að fólk sem býr við kröpp kjör 
yrði stimplað sem minni máttar heldur væri skömminni komið 
til skila þar sem hún á heima, þ.e. til þeirra sem taka ákvarðanir 
um samfélagsmál og til þeirra sem fjalla um fátækt á opinberum 
vettvangi. Spurt var hvort fjölmiðlar gætu í meira mæli talað við 
fólk sem hefur upplifað fátækt og brotist út úr henni til að vinna 
gegn stimplun. Fram kom að nálægðin í íslensku samfélagi gerði 
fjölmiðlafólki erfitt fyrir og að tímaskortur væri dragbýtur í starfi 
fjölmiðlafólks. 

Fundarstjóri var Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi Hjálparstarfs 
kirkjunnar og málshefjandi Laufey Ólafsdóttir, samhæfingarstjóri 
PeP á Íslandi. Aðrir sem sátu við pallborð voru Gunnar Smári 
Egilsson, útgefandi Fréttatímans, Ása Sverrisdóttir, Pepp 
Akureyri, Lóa Pind Aldísardóttir, dagskrárgerðarmaður á Stöð 
2, Þorkell Þorkelsson (Keli) ljósmyndari og Sædís Arnardóttir, 
félagsráðgjafi Hjálparstarfsins. 

Á fundi fólksins í september síðastliðnum kynnti 
Laufey Ólafsdóttir, samhæfingarstjóri Pepp á Íslandi, 
fyrirhuguð verðlaun til fjölmiðlafólks fyrir faglega 
umfjöllun um  fátækt.   
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„Flokkast umræða um fátækt í fjölmiðlum undir fátæktarklám?“ var meðal þess sem rætt var á Fundi fólksins í Norræna húsinu í 
september síðastliðnum.   

Á fundinum kom fram að erindi 
fólks í erfiðum aðstæðum kæmist 
ekki til skila vegna æsifréttastíls í 
frásögn fjölmiðla. Að fólk sem býr 
við kröpp kjör vildi umfjöllun um 
orsakir fátæktar en fyndist erfitt að 
koma fram og segja frá aðstæðum 
sínum þar sem fjölmiðlar hefðu 
tilhneigingu til að persónugera 
vandamálið sem leiddi til þess að 
sá eða sú sem um væri fjallað og 
börn viðkomandi væru stimpluð 
sem minnimáttar í samfélaginu. 
Í stað þess að umfjöllunin leiddi til umbóta leiddi hún til frekari 
félagslegrar einangrunar þeirra sem um væri rætt. Fólk sæti 
eftir með þá tilfinningu að fátæktin væri því sjálfu að kenna en 
ekki því kerfi sem samfélagið hefði komið sér upp um jöfnuð og 
félagslegt réttlæti.

Rætt var um að fátækt fólk væri einn af  síðstu hópunum sem 
þyrfti að stíga fram og skila skömminni á réttan stað. Fulltrúi 

fjölmiðla sagði fjölmiðla hafa reynt 
þetta en ekk fundið viðmælda sem 
væri tilbúinn til að taka þátt í áróðri 
fyrir bættum kjörum. 

Þá var rætt um að fjölmiðlafólk 
jafnt sem viðmælendur glímdu við 
fordóma og staðalmyndir og að 
tilhneiging væri í báðum hópum til 
að setja fólk í staðlað mót. Að vera 
ísbrjótur í umræðu um fátækt væri 
áskorun og að aðstæðurnar hefðu 
ekki með virði manneskjunnar að 

gera, að aðstæður fólks breyttust sem betur fer oft þannig að 
fátækur einstaklingur væri það ekki endilega um aldur og ævi.  

Fram kom að erfitt væri að ræða um fátækt með tölfræðilegum 
rökum einum þar sem þau væru lítt áhugavekjandi og að fólk 
fylgdist betur með þegar rætt væri um einstaklinga eða eins og 
sagt var: „Við skynjum betur fólk en tölfræði, því eru sögur af  
fólki miklu áhrifameiri en tölfræðin.“ 

20
ára

Sjónarhorn sem komu fram á fundinum:

• Fólki sem fjallað er um finnst það vanvirt.
• Það er erfitt að fjalla um fátækt í fámennu 

samfélagi þar sem allir þekkja alla.
• Fordómar og staðalmyndir er erfitt að eiga við, 

hjá sjálfum sér og öðrum. 
• Sögur af  fólki hafa miklu meiri áhrif  en 

tölfræðin.  
• Fjölmiðlar gætu unnið betur í að skila 

skömminni þangað sem hún á heima. 
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Matfugl ehf
Mosfellsbakarí
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf
Pípulagningaþjónusta B 
Markan ehf
Sérþrif ehf
Sjöund slf
Vélsmiðjan Sveinn ehf

AKRANES
Bifreiðastöð Þórðar Þ. 
Þórðarsonar
Fasteignasalan Valfell, 
Kirkjubraut og Borgartúni Rvk.
Galito veitingastaður
Gjafavöruverslunin @Home
Hvalfjarðarsveit
MVM ehf

Ritari ehf
Skipaskagi ehf
Snókur verktakar ehf
Stapavík ehf

BORGARNES
Eyja- og Miklaholtshreppur, 
Snæfellsnesi
Kaupfélag Borgfirðinga
Matstofan ehf
Skorradalshreppur
Sprautu- og bifreiðaverkstæðið 
Borgarness sf
Traktorsverk ehf
Trésmiðja Pálma ehf Hálsaskóg 
Skorradal

STYKKISHÓLMUR
Ásklif ehf
Félag stjórnenda við 
Breiðafjörð
Sæferðir ehf
Þórsnes ehf

GRUNDARFJÖRÐUR
Kvenfélagið Gleym-mér-ei
Þjónustustofan ehf

ÓLAFSVÍK
Ferðaþjónustan Lýsuhóli
Litlalón ehf
Rafn ehf
Steinprent ehf

HELLISSANDUR
Kristinn J. Friðþjófsson ehf
Skarðsvík ehf
Útgerðarfélagið Glaumur ehf

REYKHÓLAHREPPUR
Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

ÍSAFJÖRÐUR
Bílasmiðja S.G.B. ehf
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf
GG málningarþjónusta ehf
H.V. umboðsverslun ehf-Heklu 
söluumboð
Hamraborg ehf
Harðfiskverkun Finnboga
Kaffihúsið Húsið
Massi þrif ehf

Orkubú Vestfjarða ohf
Samgöngufélagið-www.
samgongur.is
Sjúkraþjálfun Vestfjarða
Tannlæknastofan á Torfnesi

BOLUNGARVÍK
Endurskoðun Vestfjarða ehf
Flugrúta Bolungarvík-Ísafjörður
Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Vélvirkinn sf

PATREKSFJÖRÐUR
Oddi ehf

TÁLKNAFJÖRÐUR
Bókhaldsstofan Tálknafirði
T.V. Verk ehf

Trans Atlantic ehf - 
ferðaskrifstofa
Þórsberg hf

BÍLDUDALUR
Hafkalk ehf
Íslenska kalkþörungafélagið 
ehf

ÞINGEYRI
Gistiheimilið Núpur
Véla- og bílaþjónusta Kristjáns 
ehf

HÓLMAVÍK
Hólmadrangur ehf

margt smátt ... þakkar stuðninginn

Vissir þú ...
 

 að Hjálparstarf kirkjunnar leggur áherslu á að hlúa að börnum sem búa við fátækt? Markmiðið er að styrkja 

sjálfsmynd þeirra og auka virkni þeirra og þátttöku í samfélaginu. Það gjörbreytir stöðu barnanna að njóta 

stuðnings og fá þannig tækifæri til að taka þátt í íþróttastarfi með jafnöldrum sínum. Í fyrra fengu foreldrar hátt í 

200 barna og unglinga styrk frá Hjálparstarfi kirkjunnar til að mæta útgjöldum vegna íþróttaiðkunar, 

tónlistarnáms og tómstundastarfs og við reiknum með svipuðum fjölda umsókna í ár. 

 að sérstakir sjóðir, Hemmasjóður og Pollasjóður voru stofnaðir árið 2014 með stofnframlagi frá Hermanni 

Hreiðarsyni knattspyrnumanni og hljómsveitinni Pollapönk og í kjölfarið búin til gjafabréf með nöfnum sjóðanna á 

www.gjofsemgefur.is til að efla sjóðina sem hafa nýst vel til að styðja börn fjárhagslega svo þau geti iðkað íþróttir 

með jafnöldrum sínum og stundað tónlistarnám?

 að í vor fengu átta fjölskyldur aðstoð frá Myllunni og sjálfboðaliðum við að baka kökur og búa til tertur í 

fermingar og stúdentsveislur? Foreldrar 25 barna fengu styrk til að senda þau í sumarbúðir. Tuttugu og fimm 

börn fóru í sumarbúðir KFUM og KFUK foreldrum að kostnaðarlausu og 13 ungmenni fóru á námskeið hjá Dale 

Carnegie. 

 að foreldrar 210 barna fengu inneignarkort í ritfangaverslunina A4 í upphafi skólaárs og foreldrar um 100 barna 

fengu inneignarkort í Lindex og Hagkaupum til að versla skólafatnað? Foreldrar 38 barna fengu greitt fyrir 

jólagjöf sem börnin óskuðu sér. 

 um Framtíðarsjóð sem er sérstakur sjóður Hjálparstarfs kirkjunnar sem notaður er til að styrkja sjálfráða ungmenni 

til náms sem gefur þeim réttindi til starfs eða inngöngu í lánshæft nám? Sjóðurinn hefur verið til frá árinu 2006 

en markmiðið með styrkveitingu úr honum er að rjúfa vítahring lítillar menntunar, lágra launa og viðvarandi 

fátæktar ungmenna.  Á starfsárinu 2015  2016 fengu alls 65 ungmenni styrk úr Framtíðarsjóði til greiðslu 

skólagjalda í framhaldsskóla og fyrir bóka og efniskostnaði. Meðalupphæð hvers styrkjar var um 25.000 krónur. 

Hjálparstarf kirkjunnar þakkar einstaklingum, félögum, fyrirtækjum 
og stofnunum fyrir frábæran stuðning við starfið! 

•

•

•

•

•
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Þann 28. júlí síðstliðinn afhenti Minningarsjóður Ölla 
Hjálparstarfi kirkjunnar eina milljón króna til að styrkja 
börn sem búa við kröpp kjör til íþróttaiðkunar. Upphæðin 
safnaðist að stórum hluta til í áheitasöfnun fyrir sjóðinn í 
Reykjavíkurmaraþoninu árið 2015.

Minningarsjóður Ölla var stofnaður haustið 2013 í kringum 
frumsýningu á heimildamyndinni um Örlyg Aron Sturluson, 
einn allra efnilegasta körfuboltamann sem Ísland hefur átt. Ölli 
lék með meistaraliði Njarðvíkur og A-landsliði Íslands og var 
valinn fyrstur í lið í fyrsta Stjörnuleik Körfuknattleikssambands 
Íslands. Ölli lést af  slysförum þann 16. janúar árið 2000, daginn 
eftir Stjörnuleikinn, aðeins 18 ára gamall. 

Að njóta stuðnings og fá þannig tækifæri til að taka þátt í 
íþróttum með jafnöldrum sínum gjörbreytir stöðu barna sem 
búa við kröpp kjör. Í fyrra fengu foreldrar hátt í 200 barna og 
unglinga styrk frá Hjálparstarfi kirkjunnar til að mæta útgjöldum 
vegna íþróttaiðkunar, tónlistarnáms og tómstundastarfs og við 
reiknum með svipuðum fjölda umsókna í ár. Hjálparstarfið taka 
við styrkumsóknum alla miðvikudaga frá kl. 12 – 16.

Héraðsskólinn er opinn allan ársins hring. Hjá okkur kemstu í veitingar og gistingu á góðu verði.
Við sjáum um ráðstefnur, vinnufundi og veislur í skemmtilegu umhverfi gamla skólans á Laugarvatni.

Verið ávallt velkomin
 

Ást og friður

Veglegur 
styrkur frá 

Minningarsjóði 
Ölla

Logi Gunnarsson, vinur Ölla og samherji í meistaraliði Njarðvíkur 
í körfubolta á sínum tíma, afhenti Kristín Ólafsdóttur, fulltrúa 
Hjálparstarfsins peningagjöfina á skrifstofu Hjálparstarfsins í júlí 
síðastliðnum.

LITRÓF
umhverfisvottuð prentsmiðja
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HVAMMSTANGI
Húnaþing vestra
Kidka ehf
Villi Valli ehf

BLÖNDUÓS
Áfangi ehf
Blönduósbær
Gistiheimilið Kiljan ehf
Grettir sf, fjölritunarstofa
Húnavatnshreppur
Maggi málari ehf
Samstaða, skrifstofa 
verkalýðsfélaga

SKAGASTRÖND
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf
Vík ehf

SAUÐÁRKRÓKUR
Bókhaldsþjónusta KOM ehf
Fjólmundur ehf
Iðnsveinafélag Skagafjarðar
Skagafjarðarveitur
Vinnuvélar Guðmundar og 
Skúla sf
Vörumiðlun ehf

VARMAHLÍÐ
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Lauftúni

HOFSÓS
Víkursmíði ehf

AKUREYRI
Almenna lögþjónustan ehf
Amaro heildverslun
ÁK smíði ehf
Baldur Halldórsson ehf
Bílvirki ehf
Bláa kannan ehf
Blikkrás ehf
Brynja ehf
Daglegt brauð ehf
Fjölumboð ehf
Fóðurverksmiðjan Laxá hf
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf-
www.rettarholl.is
Gróðrarstöðin Sólskógar ehf
Grófargil ehf
Hagvís ehf
Hnýfill ehf
HSH verktakar ehf

Höldur ehf, bílaleiga
Jafnréttisstofa
KG sendibílar ehf 
Kraftfag ehf
Ljósco ehf
Miðstöð ehf
Múriðn ehf
Möl og sandur
Norðurorka hf
Norlandair ehf
Passion, hársnyrtistofa
Pípulagningaþjónusta Bjarna 
F Jónassonar ehf
ProMat Akureyri ehf
Rafeyri ehf
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan 
Kaupangi
Samherji ehf
Samvirkni ehf

Sjúkrahúsið á Akureyri
Steypustöð Akureyrar ehf
Tannlæknastofa Björns 
Rögnvaldssonar
Veitingastaðurinn Krua Siam

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur

DALVÍK
G. Ben útgerðarfélag ehf
Híbýlamálun, málningar 
þjónusta ehf
Kussungur ehf

HÚSAVÍK
Framsýn, stéttarfélag
Gistiheimilið Sigtún ehf 
-www.gsigtun.is

GPG Seafood ehf
Heimabakarí Húsavík
Kvenfélag Ljósvetninga
Skóbúð Húsavíkur ehf
Steinsteypir ehf
Víkurraf ehf

FOSSHÓLL
Fosshóll ehf

LAUGAR
Gistiheimilið Stóru-Laugar

MÝVATN
Dimmuborgir guesthouse
Jarðböðin við Mývatn
Vogar, ferðaþjónusta

margt smátt ... þakkar stuðninginn

Meðal þess sem tilvonandi fermingarbörn 

fá að kynnast í fermingarfræðslu er 

þróunarsamvinna Hjálparstarfs kirkjunnar. 

Þau fræðast um aðstæður fólks sem býr 

við erfið lífsskilyrði og fá tækifæri til að 

ræða um sameiginlega ábyrgð jarðarbúa á 

því að allir fái lifað mannsæmandi lífi. Að 

fræðslu lokinni ganga fermingarbörnin í 

hús og safna framlögum til verkefna sem 

kynnt hafa verið. 

Með verkefninu gefst tækifæri til að fræða 

fermingarbörnin um boðskap Krists um 

náungakærleik á áþreifanlegan hátt. Með 

því skapast einnig mótvægi við síbylju 

neikvæðra frétta og tækifæri til að skynja 

að öll getum við lagt eitthvað af mörkum.  

Á unglingsárum þegar skilningur vex og 

ungt fólk er að móta sér lífsstíl er 

mikilvægt að fá að setja sig í samhengi við 

aðra í heiminum og skynja kraft sinn til 

þess að breyta rétt og hafa áhrif. 

Hjálparstarfið biður þig að taka vel á móti 

fermingarbörnunum þegar þau banka upp 

á hjá þér!

Má bjóða 
þér að gefa 
í baukinn?

Bank 
 bank…
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Ahmed Nur Abib og Million Shiferaw vinna að verkefnum Hjálparstarfs 

kirkjunnar í Eþíópíu. Þau komu til Íslands í lok september til þess að 

fræða fermingarbörn um aðstæður í Eþíópíu og um verkefni Hjálpar

starfsins þar. Million og Ahmed Nur fóru vítt og breitt um landið og 

töluðu við fjöldann allan af áhugasömum krökkum í fermingar

fræðslunni og þau fara heim til Eþíópíu sjálf margs vísari um land og 

þjóð í NorðurAtlantshafi.  

Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í þróunarsamvinnu er í 

Sómalífylki í AusturEþíópíu en fylkið er eitt af þeim fjóru fátækustu í  

landinu. Meginmarkmið verkefnisins er að treysta fæðuöryggi og auka 

framfærslumöguleika fátækra bænda með því að bæta aðgengi að 

vatni, stuðla að betri ræktunaraðferðum og meiri framleiðni ásamt því 

að vinna að valdeflingu kvenna í samfélaginu.

Million og Ahmed Nur komu til Íslands í lok september 
og fóru um allt land í október til að ræða við fermingar
börn um aðstæður jafnaldra þeirra í Eþíópíu og til að tala 
um hvernig brunnur og vatnsþró við þorpið gerbreytir 
aðstæðum barnanna til betri vegar.

Þegar brunnur er kominn við þorpið er hægt að nota 
tímann til annars, til dæmis að fara í skóla. 

Million kenndi krökkunum 
að dansa eþíópskan dans.  „Takk fyrir hjálpina,“ segja konur á verkefnasvæði 

Hjálparstarfs kirkjunnar í Jijiga í Eþíópíu. 

Góðir gestir í 
heim sókn frá 

Eþíópíu
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Subax wanaagsan sidee 
tahay! (Góðan dag) 
Ég heiti Ahmed Nur Abib og ég er 60 ára gamall. Nafnið mitt er 

arabískt en á íslensku útleggst það sem „Lof sé ljósinu”. Ég er múslími 

og kvæntur sjö barna faðir en ég á fimm syni og tvær dætur. Fjögur 

barna minna hafa lokið námi og vinna nú fyrir sér. Eitt er stjórnandi, 

annað verkfræðingur, þriðja í viðskiptum og það fjórða starfar í 

heilbrigðiskerfinu. Hin þrjú eru enn í skóla. Elsta dóttir mín og einn 

sona minna eiga maka og ég á tvær afadætur og einn afason. Ég er 

frá Sómalífylki í Eþíópíu og þar eru fjölskyldur stórar og samheldnar. 

Ég á sjálfur sjö bræður og þrjár systur og við systkinin erum mjög 

náin. 

Ég hef sjálfur verið flóttamaður en það var þegar Eþíópía og 

Sómalía áttu í stríði 1977 – 1978. Ég lærði landbúnaðarfræði í 

Sómalíu en síðan þá hef ég fengið þjálfun sem félagsliði og 

jafnréttisfulltrúi. Þegar ég var í Sómalíu starfaði ég fyrir Barnaheill og áströlsk kaþólsk 

hjálparsamtök í flóttamannabúðum og  sem verkefnisstjóri verkefnis sem Alþjóðabankinn studdi í borginni Hargeisa. 

Þegar ég kom aftur til Eþíópíu vann ég til að byrja með sem svæðisstjóri almannavarna í Sómalífylki. 

Ég hef unnið fyrir þróunarsamvinnudeild Lútherska heimssambandsins frá árinu 1993. Fyrst vann ég almenn 

skrifstofustörf og síðar sem verkefnisstjóri. Nýverið tók ég við hlutverki jafnréttisfulltrúa en ég er jafnframt 

samskiptafulltrúi og vinn sem slíkur með íbúum og stjórnvöldum að umbótum í samfélaginu svo sem að því að fólk láti 

af skaðlegum venjum. 

Ég hef sem sagt hvoru tveggja starfað við neyðaraðstoð við flóttafólk og í þróunarsamvinnuverkefnum. Framlag mitt 

finnst mér helst hafa verið á sviði sjálfbærrar þróunar og hjálpar til sjálfshjálpar. Núna vinn ég sem jafnréttis og 

samskiptafulltrúi í vatns og fæðuöflunarverkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í Jijiga og Tulugulede í Sómalífylki sem fleiri 

75,000 íbúar njóta góðs af með beinum og óbeinum hætti.

KÓPASKER
Vökvaþjónusta Kópaskers ehf

RAUFARHÖFN
Önundur ehf

ÞÓRSHÖFN
B.J. vinnuvélar ehf

BAKKAFJÖRÐUR
Hraungerði ehf

VOPNAFJÖRÐUR
Blikar ehf
Vopnafjarðarhreppur

EGILSSTAÐIR
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Gistihúsið - Lake Hotel 
Egilsstadir
Héraðsprent ehf
Hitaveita Egilsstaða og 
Fella ehf
Klassík ehf
Kúpp ehf
Miðás ehf
Myllan ehf
PV-pípulagnir ehf
Rafey ehf
Sentrum ehf

SEYÐISFJÖRÐUR
Gullberg ehf, útgerð
Lónsleira Apartments
Seyðisfjarðarkaupstaður

REYÐARFJÖRÐUR
Hárstofa Sigríðar ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

ESKIFJÖRÐUR
Eskja hf
H.S. Lækning ehf
Tanni ferðaþjónusta ehf

STÖÐVARFJÖRÐUR
Brekkan - Verslun og 
veitingastofa

DJÚPAVOGUR
Hótel Framtíð ehf

HÖFN Í HORNAFIRÐI
Eystrahorn
Ferðaþjónustan Árnanes
Framhaldsskólinn í 
A-Skaftafellsýslu
Gistiheimilið Hvammur
Skinney-Þinganes hf
Þingvað ehf, 
byggingaverktakar
Þrastarhóll ehf

SELFOSS
Alvörubúðin
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf
Eðalbyggingar ehf
Flóahreppur
Fossvélar ehf
Fræðslunetið - símenntun á 
Suðurlandi

Gróðrarstöðin Hæðarenda
Hótel Gullfoss
Kvenfélag 
Gaulverjabæjarhrepps
Málningarþjónustan ehf
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Mjölnir, vörubílstjórafélag
Nýja tæknihreinsunin ehf
Pylsuvagninn Selfossi við 
brúarendann
Rafmagnsverkstæði Jens og 
Róberts ehf
Sláttu- og garðaþjónusta 
Suðurlands
Snyrtistofan Eva ehf
Súperbygg ehf
Tæki og tól ehf
Útfararþjónustan Fylgd ehf
Þingborg ullarvinnsla og 
verslun

HVERAGERÐI
Garðyrkjustöð Ingibjargar
Raftaug ehf

ÞORLÁKSHÖFN
Frostfiskur ehf
Þorlákshafnarhöfn

ÖLFUS
Eldhestar ehf

FLÚÐIR
Ásgerði II ehf
Hitaveita Flúða og nágrennis
Hrunamannahreppur
Varmalækur ehf

margt smátt ... þakkar stuðninginn

GÓÐIR GESTIR FRÁ EÞÍÓPÍU HITTA FERMINGARBÖRN OG SEGJA ÞEIM FRÁ LANDI OG ÞJÓÐ…
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Selam 
(Sæl og blessuð)
Ég heiti Million Shiferaw og ég er 32 ára gömul. Ég er elst þriggja 

systkina en ég á yngri bróður og systur. Systir mín vinnur fyrir SOS 

barnaþorpin í Eþíópíu en hún lærði blaðamennsku og félagsfræði í 

háskóla. Bróðir minn er í framhaldsskóla. Pabbi vinnur fyrir flugfélag 

Eþíópíu og mamma vinnur hjá Samgöngustofnun. Ég er trúlofuð 

síðan í sumar og við unnustinn ætlum að gifta okkur í nóvember. 

Foreldrar mínir, við systkinin og stórfjölskylda mín öll erum í 

eþíópsku rétttrúnaðarkirkjunni. Stórfjölskyldan er mjög náin og 

samheldin en ég á þrjá föður og móðurbræður, átta föður og 

móðursystur og við erum 27 systkinabörnin. Ég var sú fyrsta af 

frændsystkinunum til þess að fara í háskóla og ljúka þar námi. Ég hef 

því verið yngri frændsystkinum mínum fyrirmynd og nú hafa fimm 

frænkur og tveir frændur mínur lokið háskólanámi í viðskiptafræði, 

verkfræði og í heilbrigðisvísindum.  

Ég er með BA gráðu í félags og mannfræði og MA gráðu í félagsrágjöf frá háskólanum í Addis Ababa. Ég starfaði 

áður fyrir Alþjóðasamtök fatlaðra, Handicap international, að verkefnum í þágu barna, unglinga, kvenna og fatlaðs 

fólks. Ég hóf störf hjá þróunarsamvinnudeild Lútherska heimssambandsins í Eþíópíu 1. júní 2015 og þar vinn ég nú sem 

verkefnisstjóri í sálrænum stuðningi og sem upplýsingafulltrúi.   

Verkefni Lútherska heimssambandsins í Eþíópíu eru bæði á sviði þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoðar en 

skjólstæðingarinir eru fleiri en 300.000 samtals. Þróunarsamvinnan felst í hjálp til sjálfshjálpar við fólk sem býr við afar 

slæmt veðurfar. Fólkið fær aðstoð við að treysta aðgengi að vatni og bæta fæðuval með úrbótum í landbúnaði. Í 

verkefnunum er líka lögð áhersla á valdeflingu kvenna. Ég starfa á mannúðarsviðinu sem aðstoðar hundruðir þúsunda 

flóttafólks frá Súdan, SuðurSúdan og Sómalíu í fjórum flóttamannabúðum. Í búðunum fær fólk vatn, næringu og 

aðgang að hreinlætisaðstöðu, sjálrænan stuðning og aðgang að rafmagni með sólarrafhlöðum.

HVOLSVÖLLUR
Byggðasafnið í Skógum
Eldstó ehf
Héraðsbókasafn Rangæinga
Kvenfélagið Freyja
Sögusetrið Hvolsvelli-www.
njala.is

VÍK
Mýrdalshreppur
Mýrdælingur ehf

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Geirland ehf, hótel og 
veitingarekstur
Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur

VESTMANNAEYJAR
Bergur-Huginn ehf
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bókasafn Vestmannaeyja
Grímur kokkur ehf
Hárstofa Viktors
Karl Kristmanns, umboðs- og 
heildverslun
Langa ehf
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Skýlið
Teiknistofa Páls 
Zóphóníassonar ehf

GÓÐIR GESTIR FRÁ EÞÍÓPÍU HITTA FERMINGARBÖRN OG SEGJA ÞEIM FRÁ LANDI OG ÞJÓÐ…
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www.gjofsemgefur.is

Þú getur aðstoðað flóttafólk með því að kaupa gjafabréf til að 
gefa í tækifærisgjöf, þannig heldur gjöfin áfram að gefa. Hjálparstarf 
kirkjunnar tekur þátt í neyðaraðstoð við stríðshrjáða í Sýrlandi og flóttafólk frá 
Sýrlandi í Jórdaníu og Líbanon í samvinnu við systursamtök á vettvangi.

Gjafabréfið kostar 2.500 krónur og fæst ásamt öðrum gjafabréfum Hjálpar-
starfs kirkjunnar á gjofsemgefur.is.

fyrir fólk á flótta
Heit máltíð
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