
Kjære Caritas-venner!  

Nok en gang er fasten her. Denne tiden på året er preget av at vi både venter 
og forbereder oss på noe større, man står i en brytningstid. Fastetiden peker frem 
mot påsken og vinteren bryter over mot vår og sommer. Det ligger i dagen at det er 
store endringer i vente, forhåpentligvis vil endringene være til det bedre, men vi er 
klar over at vi alle har et ansvar for det. Derfor er fastetiden gjerne også en tid for å 
gi til de trengende, en tid der forskjeller kan utjevnes til beste for samfunnet.  

Nylig kom jeg hjem fra en reise til Venezuela. Et land som befinner seg i en 
brytningstid. I skrivende stund er spenningen høy. Økonomien i et av de rikeste 
landene i Latin-Amerika har kollapset, gjennomsnittsvekten i befolkningen ha 
sunket med om lag 10 kilo, millioner av venezuelanere har forlatt landet og 200 000 
barn står i fare for å sulte ihjel. Det er kort vei fra et tomt matbord til konflikt og uro. 
Som en av få hjelpeorganisasjoner er Caritas til stede i Venezuela, og vårt 
nødhjelpsarbeid når frem til barn og voksne med mat, medisiner og rent 
drikkevann. 

DR Kongo er et annet skattekammer med store utfordringer. Med støtte fra mange 
av dere, og norske myndigheter, har Caritas et betydelig og viktig arbeid her. 
Klimaendringene og konflikt er to sentrale grunner til at folk har for lite mat i 
Kongo. I ett av våre prosjekter gir vi 7 200 familier opplæring og utstyr til å drive 
bedre landbruk. Slik effektiviseres gårdsdriften og resultatet blir at bøndene både 
kan brødfø sin familie og får solgt sine produkter. Effektiviseringen gjør det mulig 
for barna å slippe å stå i åkeren, slik at de kan bruke dagen på det barn skal gjøre; 
skole og lek.  

DR Kongo og Venezuela er to vidt forskjellige land, men de har også noen 
likhetstrekk. De er begge land med enorme naturressurser. Til tross for store 
ressurser sliter begge landene med omfattende fattigdomsproblemer. Det skyldes i 
stor grad mangelen på gode og fungerende samfunnsstrukturer. 

Derfor jobber Caritas alltid på flere nivåer for å løse sammensatte problemer. Med 
din støtte kan vi sammen både hjelpe mennesker her og nå, og vi kan arbeide 
langsiktig. For eksempel kan vi forbedre matproduksjonen, slik at bøndene er best 
rustet til å tåle klimaendringene, og åpne tilgangen til markeder, slik at mennesker 
kan løfte seg selv ut av fattigdom. På denne måten bidrar vi til å utrydde sult.  

På forhånd takker jeg alle som også denne fastetiden gir en gave til de menneskene 
vi sammen løfter opp av fattigdom.  

Tusen takk og god fastetid,  
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