Páskablað Hjálparstarfs kirkjunnar

MARGT SMÁTT ...
1. tbl. 2022

Neyðarsöfnun!
Neyðarsöfnun vegna hjálparstarfs í Úkraínu og nágrannalöndum.
Við sendum þér 2.400 króna valgreiðslu í heimabankann svo þú getir hjálpað.

Takk fyrir stuðninginn!
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Þörfin er
gríðarleg!
Nú eru rúmar sex vikur liðnar frá því að Rússlandsher
hóf innrás í Úkraínu með þeim skelfilegu afleiðingum að
nær 1500 almennir borgarar hafa látið lífið, enn fleiri
liggja særðir eftir og nær fjórðungur þjóðarinnar, um tíu
milljónir íbúa, hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín. Af
þeim hafa yfir 4,3 milljónir flúið yfir landamærin til
nágrannaríkja og yfir 600 íbúar Úkraínu, flest konur og
börn, hafa nú sótt um vernd hér á Íslandi.

Það er mikið verk að samhæfa faglegt hjálparstarf í
ringulreið og skipulagning áframhaldandi hjálparstarfs
fer fram samhliða því sem lífsbjargandi aðstoð er veitt.

Hundruð þúsunda íbúa eru hins vegar föst á átaka
svæðunum og fólkið sem eftir situr er fólkið sem á
erfiðast með að bjarga sér sjálft; fólk sem hefur særst,
aldrað fólk, fólk með fötlun, barnshafandi konur sem
bjuggu við erfið skilyrði fyrir, og börn. Þetta fólk upplifir
nú óbærilegar hörmungar.

Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi hóf neyðarsöfnun í
kjölfar innrásarinnar og hefur nú þegar sent 15 milljóna
króna framlag frá fyrirtækjum, einstaklingum og
sóknum þjóðkirkjunnar ásamt 20 milljóna króna styrk
frá utanríkisráðuneytinu til verkefna systurstofnana í
ACT Alliance á svæðinu.

Systurstofnanir Hjálparstarfs kirkjunnar í Alþjóðlegu
hjálparstarfi kirkna – ACT Alliance hafa starfað í Úkraínu
og í nágrannalöndum um langt skeið. Um leið og inn
rásin var gerð hófu þær að veita fólkinu aðstoð, bæði í
landinu sjálfu og flóttafólki í nágrannalöndunum í
samstarfi við stofnanir Sameinuðu þjóðanna og önnur
hjálparsamtök á svæðinu.

Fyrir hönd Hjálparstarfs kirkjunnar, þakka ég þér fyrir
að leggja neyðarsöfnun okkar lið, þörfin fyrir aðstoð á
vettvangi er gríðarleg..

ACT Alliance hefur sent út neyðarkall um fjárstuðning
við viðamikið hjálparstarf sem framundan er bæði í
Úkraínu og í nágrannaríkjunum Ungverjalandi, Rúm
eníu, Póllandi og Slóvakíu.

Bjarni Gíslason, framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar

Bjarni Gíslason,
framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar.

ÞÖKKUM STUÐNINGINN

Framkvæmdastjóri:
Bjarni Gíslason
Margt smátt …,
fréttablað,
1. tölublað 2022,
34. árgangur
Ritstjóri:
Kristín Ólafsdóttir
Forsíðumynd:
Börn að leik í fjöldahjálparstöð Hjálparstarfs
kirkjunnar í Ungverjalandi á landamærum Úkraínu og
Ungverjalands. Antti Yrjönen / FCA, 3. mars 2022.
Aðrar myndir:
Hjálparstarf kirkjunnar nema annars sé getið
Umbrot:
Pipar\TBWA

Margt smátt ... – 3

Mynd: Antti Yrjönen / Hjálparstarf kirkjunnar í Finnlandi (FCA)

Hjálparstarf kirkjunnar stendur
fyrir neyðarsöfnun til að svara
brýnni þörf fyrir mannúðaraðstoð
í Úkraínu og í nágrannaríkjunum.

Við leitum nú til þín um stuðning við starfið!
Þú getur hjálpað með því að …
gefa framlag hér: smella
greiða valgreiðslu í heimabanka (2400 krónur)
senda sms-ið HJALPARSTARF í síma 1900 (2500 krónur)
hringja í söfnunarsíma 907 2003 (2500)
veita framlag með Aur í númer 123-5284400
leggja inn á söfnunarreikning 0334-26-886, kennitala: 450670-0499

með þinni hjálp!
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Í fjöldahjálparstöð Hjálparstarfs kirkjunnar í Ungverjalandi fær
flóttafólkið mat, drykk og hreinlætisvörur. Mynd: Antti Yrjönen /
FCA.

Mynd: Daniel Fekete / Ökumenikus Segélyszervezet

Þann 26. febrúar, tveimur dögum eftir að Rússlandsher réðst inn
í landið sendi Hjálparstarf kirkjunnar í Ungverjalandi 28 tonn
af matvöru til fólks á flótta í Úkraínu.

Í fjöldahjálparstöðinni er útbúin aðstaða svo börnin fái tækifæri til
að gleyma sér í leik. Mynd: Antti Yrjönen / FCA.

Alþjóðlegt hjálparstarf kirkna
Í verkefnum á alþjóðavettvangi starfar
Hjálpar
s tarf kirkjunnar með systur
s tofn
unum í Alþjóð
legu hjálparstarfi kirkna –
ACT Alliance. Í samtökunum eru nú 137
kirkjutengdar hjálpars tofnanir sem starfa í
127 löndum, í þróunars amvinnu og við að
veita mannúðara ðstoð.
Samtök og stofnanir í ACT Alliance verða að
fylgja ströngum stöðlum um faglegt hjálparstarf
sem er byggt á náungakærleik og á þeirri
forsendu að við eigum öll jafnan rétt á því að
njóta verndar og að grunnþörfum okkar sé mætt.
Einn af kostum þess að vinna með systur
stofnunum í ACT Alliance er að þær eru þegar á
vettvangi, þær vinna í grasrótinni, tala tungu
málið og þekkja menninguna. Þær eru kunnugar
staðháttum. Alveg eins og Hjálparstarf kirkj
unnar vinnur hér heima í samfélaginu í sam
starfi við presta og þjónustuveitendur ríkis og
sveitarfélaga.

Neyðarkall í kjölfar
innrásar Rússlandshers í Úkraínu
Þegar náttúruhamfarir ríða yfir eða stríð geisa
og innlendir aðilar ráða ekki við ástandið án
utanaðkomandi aðstoðar sendir samhæfingar
skrifstofa ACT Alliance út neyðarkall til systur
stofnana um stuðning. Viku eftir að Rússlandsher
réðst inn í Úkraínu sendi ACT Alliance út slíkt
neyðarkall svo hægt væri að sinna viðamiklu
hjálparstarfi sem framundan er bæði í Úkraínu
og í nágrannaríkjunum Ungverjalandi, Rúmeníu,
Póllandi og Slóvakíu.

Hjálparstarf Lútherska heimssambandsins, LWF WS, hefur
þungar áhyggjur af varnarleysi barna og mæðra með ung
börn sem flýja stríðsátökin í Úkraínu gagnvart mansali og
vinnur nú að því með Flóttamannastofnun Sameinuðu
þjóðanna að koma upp skráningarstöðvum fyrir fólkið þar
sem það fær jafnframt sálrænan stuðning og reiðufé fyrir
nauðsynjavörum. Mynd: Antti Yrjönen / FCA.

Systurstofnanir Hjálparstarfsins í ACT Alliance
hafa starfað í Úkraínu og í nágrannalöndum um
langt skeið. Um leið og innrásin var gerð hófu
þær að veita fólkinu viðeigandi aðstoð, bæði í
land
i nu sjálfu og flóttafólki í nágranna
lönd
unum. Aðstoðin er veitt í samstarfi við stofnanir
Same inuðu þjóðanna og önnur hjálparsamtök á
svæðinu. Aðstoðin felst fyrst og fremst í því að
fólkið fær húsaskjól, mat, vatn og hreinlætis
aðstöðu en einnig er rík áhersla lögð á sálrænan
stuðning og á að tryggja aðgengi fyrir fatlaða að
þeirri þjónustu sem veitt er. Þá er leikaðstaða
útbúin fyrir börnin og bráðabirgðalæknisþ jón
ustu komið upp og tryggt að fólkið fái lífs
nauðsynleg lyf.
Það er mikið verk að samhæfa faglegt hjálparstarf
í ringulreið og skipulagning áframhaldandi hjálp
arstarfs fer fram samhliða því sem lífsbjargandi
aðstoð er veitt. Hjálparstarf á átakasvæðum er
mjög kostnaðarsamt enda gera áætlanir ACT
Alliance ráð fyrir að samtökin ráðstafi tæpum
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Flóttafólk frá Úkraínu stígur um borð í rútu við landamæri
Póllands. Rútan flytur örþreytt fólkið í fjöldahjálparstöð þar
sem það nýtur aðstoðar systurstofnunar í ACT Alliance –
Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna.
Mynd: Frank Schultze /Diakonie Katastrophenhilfe.

Sjálfboðaliðar og starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar í
Ungverjalandi færa flóttafólkinu sem hefur beðið tímunum
saman eftir að komast yfir landamærin heitt te og samlokur
í borginni Berehove í Úkraínu. Myndin er frá 5. mars 2022.
Mynd: Antti Yrjönen / FCA.

þremur milljörðum króna til aðkalla ndi hjálpar
starfs á svæðinu á næstu tveimur árum.
Hjálparstarf kirkjunnar á Íslandi tekur þátt í
starfinu með því að svara kalli frá ACT Alliance
og senda fjárstuðning til hjálparstarfsins á
vettvangi.
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Larisa, Aleksei og Kristina dóttir þeirra (15 ára) héldu sig óttaslegin í kjallara hússins síns á meðan efri hæðir þess og hús nágranna þeirra voru sprengd í loft upp. Nú hafast þau við í fjöldahjálparstöð
Hjálparstarfs kirkjunnar í Ungverjalandi. Mynd: Antti Yrjönen / FCA.

„Martröð sem við vöknum ekki upp af“
Larisa, Aleksei og Kristina eru frá Kharkiv í
Norðaustur Úkraínu. Fyrir stuttu síðan lifði
fjölskyldan sínu hversdagslega lífi í þessari
næststærstu borg landsins sem er þekkt
sem miðstöð iðnaðar og menningar. Á meðan
Larisa og Aleksei sinntu þar störfum sínum
hékk Kristina með vinum sínum og kettinum
Bellu eftir skóla. En svo fór sprengjum að
rigna yfir borgina en almennir borgarar í
Kharkiv hafa orðið einna verst úti í stríðinu.

hans er tómlegt. Það er bara sólarhringur liðinn
frá því að þau komu í fjöldahjálparstöð Hjálpar
starfs kirkjunnar í Ungverjalandi í landamæra
bænum Berehove.

Þarf að halda áfram í
meðferð

Við skiljum ekki að
þetta sé að gerast

Larisa er með krabbamein og var í meðferð á
sjúkrahúsinu í Kharkiv áður en Rússlandsher
varpaði sprengjum á það í upphafi innrásarinnar.
Nú vonar Larisa að hún komist með fjölskyldu
sinni yfir landamærin til Ungverjalands og að
hún geti haldið áfram í meðferð þar. „Við vitum
ekki hvar við endum eða hvað við eigum að gera.
Við vonum bara að friður komist á og að við
getum farið aftur heim til okkar og að við getum
aftur lifað okkar venjulega lífi,“ segir Larisa.

„Það vilja allir komast í burtu. Ástandið í Kharkiv
er skelfilegt, algjör martröð. Það var svo margt
fólk á lestarstöðinni og um borð í lestinni en
einhvern veginn tókst okkar að komast með. Og
nú erum við sem sagt hér sem flóttafólk í eigin
landi. Við skiljum ekki að þetta sé að gerast.
Þetta er bara svo hræðilegt. Þetta er martröð
sem við vöknum ekki upp af,“ segir Aleksei.

Eins og við séum
fjölskylda
Larisa vonast eftir að geta haldið áfram krabbameinsmeðferð í
Ungverjalandi. Hér situr hún með Bellu, kisu fjölskyldunnar, í
fanginu. Mynd: Antti Yrjönen / FCA.

Eftir fjóra sólarhringa í kjallaranum fannst þeim
þau ekki hafa neitt val. Þau yrðu að freista þess
að komast í öruggt skjól. Þau yrðu að flýja. „Við
lifðum bara venjulegu og góðu lífi en nú erum
við hér sem flóttafólk,“ segir Aleksei og lítur yfir
til dóttur sinnar. Hann er lágmæltur og augnaráð

Aleksei, Larisa og Kristina og fimmtíu aðrar
fjölskyldur sofa nú undir hlýrri sæng í fjölda
hjálparstöðinni þar sem þau fá þrjár mált íðir á
dag og þar sem vel er hugsað um þau. „Þótt það
sé svo fjarstæðukennt að við skulum allt í einu
þurfa að biðja aðra um hjálp svo við getum lifað
af þá erum við rosalega þakklát fyrir að fá að
vera hér og fyrir þá aðstoð sem við fáum. Hér er
hlúð að okkur og allir sem vinna hérna koma
fram við okkur eins og við séum fjölskylda. Þau
eru bara yndislega góð við okkur,“ segir Aleksei.

Greinina skrifaði Arne Greig Riisnæs fyrir Hjálparstarf
kirkjunnar í Noregi þann 22. mars síðastliðinn.
Þýðing: Kristín Ólafsdóttir.

Vilt þú vera
Hjálparliði?
Þú getur skráð þig hér
www.hjalparstarfkirkjunnar.is,
hringt til okkar í síma 528 4400 eða
sent tölvupóst á netfangið help@help.is.
Hjartanlega velkomin/n í hópinn!

Sparisjóður
Suður-Þingeyinga
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Athvarf fyrir flóttafólk, opin hús,
mömmumorgnar og bænastundir í kirkjum
nærsamfélagið í viðkomandi sveitarfélagi að taka
vel á móti fólkinu og styðja það.

Tillögur til sókna um
móttöku flóttafólks
Í byrjun mars hvatti biskup Íslands söfnuði þjóð
kirkjunnar til að leggja sitt af mörkum og sendi
þeim jafnframt tillögur um mögulegan stuðning
þeirra við flóttafólkið. Lagði biskup áherslu á að
stuðningurinn yrði veittur á forsendum fólksins
sjálfs.
Fjölmargir söfnuðir hafa þegar boðið fram krafta
sína og húsnæði. Þeir hafa boðið upp á opið hús,
foreldramorgna, bænastundir og þá hafa nokkrir
söfnuðir staðið fyrir styrktartónleikum þar sem
samskot renna til neyðarsöfnunar Hjálparstarfs
kirkjunnar fyrir mannúðaraðstoð í Úkraínu og
nágrannalöndum.
Börnin gleyma sér við leik í athvarfi fyrir flóttafólk í húsnæði hvítasunnusafnaðarins Fíladelfíu. Athverfið er starfrækt í samstarfi
Úkraínsku flóttamannamiðstöðvar Íslands, þjóðkirkjunnar og Fíladelfíu. Mynd: Sr. Toshiki Toma.

Sr. Ása Laufey Sæmundsdóttir, sr. Eva Björk
Valdimarsdóttir og sr. Toshiki Toma
Athvarf hefur nú verið opnað í húsnæði hvíta
sunnusafnaðarins Fíladelfíu fyrir flóttafólk frá
Úkraínu sem að stórum hluta til eru mæður og börn.
Athvarfið er samstarfsverkefni Úkraínsku flótta
mannamiðstöðvar Íslands, þjóðkirkjunnar og hvíta
sunnusafnaðarins. Húsnæðið sem Fíladelfía lánar
þykir hentugt fyrir starfsemina en þar er góð
aðstaða fyrir börn til að leika sér á sama tíma og
grunníslenskukennsla fer fram bæði fyrir mæður
og börn.

Samstarfsverkefnið felur meðal annars í sér að vera
vakandi fyrir þörfum fólksins og finna leiðir til að
mæta þeim. Þá hafa fjölmargir aðilar, einstaklingar
og fyrirtæki, stutt athvarfið með því til dæmis að
gefa þangað mat og leikföng. Starfið sjálft er að
mestu leyti í höndum fólks frá Úkraínu sem skiptir
með sér verkum og lítur til með börnunum.
Á fyrstu vikum sterfseminnar hefur áhersla verið
lögð á að fólkið geti verið saman undir einu þaki þar
sem það hefur fundið stuðning í samveru hvert með
öðru. Fyrirséð er að fólkið muni flytja í sveitarfélög
vítt um landið á næstu vikum og þá mun reyna á

Mikilvægt er að söfnuðir þjóðkirkjunnar komi upp
lýsingum til þjónustumiðstöðva sveitarfélaga,
bæjarskrifstofa og félagsráðgjafa um þjónustuna í
kirkjunum svo að hægt sé að deila þeim upplýsingum
með flóttafólkinu sem til þeirra leitar.
Það er mikilvægt að við séum á varðbergi og að við
komum í veg fyrir að fólk einangri sig með sorgir
sínar. Kirkjan getur komið í veg fyrir félagslega
einangrun með því að bjóða upp á vettvang þar sem
fólk getur komið saman, þar sem það getur hlúð
hvert að öðru og verið í samskiptum við aðra.

Þjónusta Hjálparstarfs kirkjunnar við fólk
sem leitar verndar á Íslandi
Hjálparstarf kirkjunnar vinnur óháð og sjálfstætt í
þágu þeirra sem búa við fátækt og félagslegt
óréttlæti. Öll þjónusta er veitt án tillits til trúar,
þjóðernis, litarháttar, kyns eða skoðana þeirra sem
aðstoð þurfa.
Efnisleg aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar felst fyrst
og fremst í inneignarkortum fyrir matvöru, aðstoð
við börn og unglinga sem eru útsett fyrir félagslegri
einangrun sökum efnaleysis, aðstoð vegna kaupa á
lyfjum og í því að fólk getur sótt sér notaðan
vetrarfatnað hjá stofnuninni án endurgjalds.
Á starfsárinu frá júlí 2020 til loka júní 2021 leituðu
2363 fjölskyldur eftir efnislegri aðstoð hjá Hjálpar
starfinu í samtals 4724 skipti. Umsækjendur um
aðstoð voru þá af 80 mismunandi þjóðernum en
66% þeirru voru með íslenskt ríkisfang.

Auk efnislegrar aðstoðar skipuleggur Hjálparstarf
kirkjunnar verkefni sem stuðla að aukinni samveru
og virkni fólks í félagslegri neyð. Verkefnið Taupokar
með tilgang er gott dæmi um slíkt verkefni en það er
fyrir konur úr hópi innflytjenda, flóttafólks og
hælisleitenda sem eru útsettar fyrir félagslegri
einangrun.
I verkefninu sem unnið er í samstarfi með
Hjálpræðishernum endurvinna konurnar efni sem
almenningur hefur gefið og læra að sauma úr því
fjölnota innkaupatöskur, grænmetispoka, dúka,
skiptiteppi fyrir börn o.fl. Í lok sauma borða
konurnar svo saman hádegismat og kynnast betur
en þær koma víða að og hafa ólíkan bakgrunn.
Verkefnið stuðlar þannig að aukinni virkni
kvennanna og félagsskap þeirra í milli um leið og
konurnar vinna að umhverfisvernd.
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Hjálparstarf kirkjunnar treystir á fjárstuðning frá hjartahlýju fólki til að sinna öflugu
mannúðar- og hjálparstarfi á Íslandi jafnt sem á alþjóðavettvangi.
Með því að gerast Hjálparliði hjálpar þú fólki sem býr við fátækt á Íslandi og í fátækustu
samfélögum heims. Með mánaðarlegu framlagi gerir þú okkur betur kleift að rétta
hjálparhönd þeim sem á þurfa að halda.

Með stuðningi Hjálparliða ...
• fá fjölskyldur sem búa við stríðsástand eða eru á flótta mannúðaraðstoð
• fá fjölskyldur sem búa við fátækt á Íslandi inneignarkort í
matvöruverslunum
• geta börn efnaminni foreldra stundað íþróttir og tómstundastarf
• rjúfum við einangrun kvenna sem búa við fátækt á Íslandi
• fá ungmenni í Úganda starfsmenntun og geta séð fyrir sér
• fá munaðarlaus börn í Úganda þak yfir höfuðið
• fær fólk á þurrkasvæðum í Eþíópíu aðgengi að vatni
Skráðu þig hér eða hringdu í síma 528 4400 og leggðu þannig þín
lóð á vogarskálarnar.

Takk fyrir dýrmæta hjálp!
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Afganska
þjóðin við
hungurmörk
og þörfin fyrir
aðstoð er brýn
Í janúar síðastliðnum sendi Hjálparstarf
kirkjunnar 21,2 milljónir króna til mann
úðaraðstoðar í Afganistan. Framlagið er að
meðtöldum 20 milljóna króna styrki utanríkis
ráðuneytisins og rennur það til verkefna
Christian Aid, systurstofnunar Hjálpar
starfsins í Alþjóðlegu hjálparstarfi kirkna,
ACT Alliance.
Eftir að hafa verið frá völdum í 20 ár komust
talibanar aftur til valda í Afganistan þegar
bandarískt herlið yfirgaf landið í ágúst 2021. Segja

Ástandið í Afganistan er nú skelfilegt. Sárafátækt fer þar hratt vaxandi og mannréttindi kvenna eru fótum troðin.
Mynd: ACT/CWS-P/A/Hazrat Ali.

má að um leið hafi hafist hnignun og afturför í
landinu ekki síst hvað varðar mannréttindi og stöðu
kvenna.
Afganska þjóðin stendur nú frammi fyrir mikilli
neyð en samkvæmt Sameinuðu þjóðunum fær 95%
af afgönsku þjóðinni ekki nóg að borða. Fyrir valda
töku talibana var efnahagsstaðan í landinu mjög
slæm vegna þurrka og afleiðinga kórónu
veiru
faraldursins en nú fer sárafátækt hratt vaxandi og
mikill skortur er á matvælum.

Alþjóðastofnanir segja mjög mikilvægt að viðhalda
flæði fjármagns og mannúðaraðstoðar til Afga
nistan til að vernda það sem unnist hefur í
þróunarstarfi undanfarna áratugi og til að koma í
veg fyrir algjört hrun í landinu.
Markmið með verkefni Christian Aid eru fyrst og
fremst að tryggja fólki sem býr við sárustu fátæktina
aukið fæðuöryggi, húsaskjól og aðgengi að vatni og
hreinlætisaðstöðu. Áætlað er að verkefnið nái til
samtals 63 þúsund einstaklinga fram til loka árs
2022.

Stríðs
hörmungar
í NorðurEþíópíu
Starfsfólk og sjálfboðaliðar Hjálparstarfs Lútherska heimssambandsins koma með hjálpargögn til fólksins sem flúið hefur stríðsátök í Tigrayfylki.
Mynd: LWF Eþíópía.

Vopnuð átök standa enn yfir milli frelsis
hreyfingar Tigray (Tigray People´s Liberation
Front-TPLF) og stjórnarhers Eþíópíu, 16
mánuðum eftir að þau hófust og mikil
eyðilegging hefur orðið á innviðum samfé
lagsins í Tigrayfylki þar sem skólar, heilsu
stofnanir og vatnskerfi eru í rúst.
Nokkurs konar kyrrstaða virðist nú vera þar sem
TPLF ræður að mestu ríkjum innan Tigrayfylkis en
Eþíópíuher hefur hrakið vopnaða hreyfinguna að
mestu til baka frá nágrannafylkinu Amhara og að
einhverju leyti frá Afar. Eþíópísk stjórnvöld hafa
eingangrað Tigrayfylki nær algjörlega og þar ríkir
nú mikil neyð.
Samkvæmt Jan Nyssen prófessor við Ghent
Háskólann í Belgíu má áætla að 50.000 til 100.000
manns hafi látið lífið í átökunum sjálfum, 150.000
til 200.000 dáið úr hungri og um 100.000 manns
hafi látist vegna skorts á læknisþjónustu. Taka ber
fram að upplýsingastreymi frá Tigray er mjög

takmarkað og því erfitt að fá þessar upplýsingar
staðfestar.
Að mati Sameinuðu þjóðanna hangir líf 5,5 milljóna
íbúa á bláþræði vegna matarskorts og að minnsta
kosti 450 þúsund manns eru á hrakhólum í
nágrannafylkjunum. Aðgangur hjálparsamtaka að
Tigray er mjög takmarkaður og aðstoð sem berst
langt frá því að mæta þeirri miklu þörf sem þar er
fyrir hendi.
Friðarumleitanir hafa verið í gangi en þær skilað
litlum árangri. Báðar fylkingar hafa verið ásakaðar
um stríðsglæpi og nú þegar athygli heimsins er á
stríðinu í Úkraínu er aukin hætta á að stríðandi
fylkingar í Eþíópíu eða hermenn innan þeirra raða
beiti kynferðislegu ofbeldi, nauðgunum og morðum
á borgurum í þeim tilgangi að lama andstæðingana.
Það er því gríðarlega mikilvægt að augu alþjóða
samfélagsins séu áfram á vandanum í Eþíópíu og að
það beiti öllum tiltækum ráðum til að koma á friði.

Hjálparstamtök leggja áherslu á að báðir aðilar
tryggi að mannúðarstarf geti farið fram í Tigray til
að koma í veg fyrir hungursneyð sem annars blasir
við. Nú einbeita hjálparsamtök sér að mannúðar
störfum í nágrannafylkjunum.
Í febrúar síðastliðnum sendi Hjálparstarf kirkj
unnar 22 milljónir króna til mannúðaraðstoðar í
Norður-Eþíópíu en Hjálparstarf Lútherska heims
sam
bandsins (LWF) sér um framkvæmdina. Á
næstu 12 mánuðum áætlar Hjálparstarf LWF að
aðstoða um 20.000 manns um fæðu, hreint vatn og
aðgang að hreinlætisaðstöðu.
Fólkið sem aðstoðarinnar nýtur hefur þurft að
yfirgefa heimili sín vegna átakanna. Það býr við
afar ótryggar aðstæður og líður skort á helstu
nauðsynjum. Hjálparstarf LWF leggur sitt af
mörkum svo fólkið geti verið öruggt þar sem það er
og snúið heim þegar aðstæður lagast. Utanríkis
ráðuneytið veitti 20 milljón króna styrk til
verkefnisins.
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Áhrif loftslagsbreytinga mest á þau sem
hafa það verst

Á árinu 2021 grófu íbúar í tveimur þorpskjörnum fyrir 1200 m3 vatnsþróm sem sjá fólkinu fyrir vatni langt inn í þurrkatímann. Tuttugu fjölskyldur
grófu fyrir útikömrum og fengu verkfæri og efnivið til að byggja þá. Mynd: Þorkell Þorkelsson.

Stærsta verkefni Hjálparstarfs kirkjunnar í
þróunarsamvinnu er með bændafjölskyldum
sem búa við sárafátækt í Sómalífylki í austan
verðri Eþíópíu. Sómalífylki er þrisvar sinnum
stærra en Ísland að flatarmáli og þar búa nú
um fimm og hálf milljón íbúa, flestir þeirra
Sómalar sem eru íslamstrúar. Miklir þurrkar
eru í fylkinu og öfgar í veðurfari.
Aðalmarkmið með verkefnisfasanum sem hófst í
janúar 2021 og lýkur í desember 2024 eru að efla
getu samfélagsins til að takast á við þær neikvæðu
afleiðingar sem loftslagsbreytingar hafa á lífs
viðurværi fólksins á svæðinu. Aðstoðin nær með
beinum hætti til þeirra 2650 bændafjölskyldna sem
búa við sárustu fátæktina í 10 þorpskjörnum í

Kebribeyahhéraði þar sem búa samtals um 21.000
fjölskyldur.
Vatnsskortur er mikill á svæðinu og fólkið þarf um
langan veg eftir vatni til daglegra nota. Vegna
þurrka verður sífellt meira land að eyðimörk og efni
og kunnáttu vantar til að hefta frekara landrof. Þá
vantar tæki og tól til að auka skilvirkni í landbúnaði
og þurrkþolnar tegundir til ræktunar. Dýrasjúk
dómar eru tíðir og fólkið vantar bæði bóluefni og
getu til að meðhöndla sjúk dýrin. Allt þetta hefur
mjög neikvæð áhrif á afkomu fólksins.
Vatnsskorturinn og skortur á námsgögnum bitna
mest á konum og stúlkum á svæðinu sem segja að
það vanti auk þess salerni og hreinlætisaðstöðu og

Á árinu 2021 fengu fjörtíu og átta konur þjálfun í rekstri smáfyrirtækja
og hver og ein fékk í framhaldinu 16.500 krónur til að hefja rekstur.
Þrjátíu stúlkur fengu námsgögn um nauðsyn umhverfisverndar.
Stúlkurnar fræddu í framhaldinu samnemendur sína um málefnið.
Tuttugu og tveir leiðtogar í samfélaginu tók þátt í námskeiðum um
mikilvægi þess að láta af limlestingum á kynfærum kvenna.
Mynd: Þorkell Þorkelsson.

tækifæri fyrir stúlkurnar til að komast í skólann.
Jafnrétti er ábótavant á svæðinu og konurnar hafa
takmörkuð tækifæri til að stunda atvinnurekstur.
Á árinu 2021 náði verkefnið til 1518 fjölskyldna
sem fengu þurrkþolin fræ til ræktunar, verkfæri og
þjálfun í skilvirkum ræktunaraðferðum. Dýraliðar
voru þjálfaðir í að bólusetja dýrin með bóluefni sem
keypt var og konur fengu hænsn til ræktunar og
þjálfun í hænsnarækt. Bændurnir fengu trjá
græðlinga og vírgirðingar til að binda jarðveginn og
fræðslu um nauðsyn landverndar. Þá fengu
konurnar þjálfun í að nota sparhlóðir en með þeim
þarf minna af sprekum við eldamennskuna.

Frábær stuðningur barna í fermingar
fræðslu við vatnsverkefni Hjálparstarfsins
Dansmaraþon í
Reykholti í stað göngu
með bauk

Í nóvember 2021 gengu börn í fermingar
fræðslu í nær 60 sóknum þjóðkirkjunnar í hús
með bauk frá Hjálparstarfi kirkjunnar í hönd.
Börnin gáfu þannig af tíma sínum til að safna
fé til vatnsverkefna Hjálparstarfs kirkjunnar í
Afríku. Alls söfnuðu tilvonandi fermingarbörn
7.985.269 krónum. Prestar, annað starfsfólk
kirkna, foreldrar og síðast en ekki síst börnin
sjálf lögðu á sig mikla vinnu við söfnunina og
er framlag þeirra ómetanlegt.

Um 40 börn í Reykholtsprestakalli, Stafholtspresta
kalli og Borgarprestakalli héldu dansmaraþon í
febrúar og söfnuðu áheitum í stað þess að banka
upp á hjá fólk með bauk í hönd. „Hugmyndin kom út
frá því að sum þessara barna búa í sveitinni og eiga
því erfitt með að banka upp á og safna þannig fyrir
verkefnið en þau vildu alls ekki sleppa því heldur
voru lausnarmiðuð og við fundum nýja leið,“
útskýrir Hildur Björk Hörpudóttir sóknarprestur
Reykholtsprestakalls.
„Leiðin sem var farin var að safna áheitum fyrir
vatnsverkefnið í síma og á Facebook og dansa í
sólarhring. Framkvæmdin var þannig að krakkarnir
bjuggu til hópa og pössuðu að dansgólfið væri aldrei
mannlaust og svo komu nokkrir tímar á þessum
sólarhring þar sem allir dönsuðu saman í klukku
tíma og þá við ákveðna þematónlist.

Einnig fléttuðum við inn í þennan sólarhring
fræðslu um verkefnið, helgistund, fermingarfræðslu
um bænina og svo ratleik. Krakkarnir voru svo
einnig dugleg að taka þátt í undirbúningi matmáls
tíma, frágangi og allri skipulagningu – og síðast en
ekki síst að hvetja hvert annað áfram fyrir kær
leikann,“ segir Hildur Björk og bætir við; „Það sem
stendur upp úr hjá okkur öllum er að þrátt fyrir
mismunandi aðstæður sem fermingarbörnin búa
við, hvort sem þau búa í sveit, borg eða bæ, þá er
alltaf hægt að finna lausnir til þess að geta tekið
þátt í jafn frábæru verkefni og vatnsverkefnið er og
sýna kærleika í verki!“ Alls söfnuðu börnin í
prestaköllunum þremur 641.132 krónum, það er
risastórt framlag!
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Sextíu og átta konur sóttu Skjólið
á fyrsta starfsári þess

Guðni Th. Jóhannesson, forseti Íslands, og Agnes M. Sigurðardóttir,
biskup Íslands, ásamt Rósu Björgu Brynjarsdóttur, umsjónarkonu
Skjólsins, við formlega opnun þess þann 25. febrúar 2021. Það var fyrir
tilstilli Agnesar biskups að Skjólið var opnað.

Í Skjólinu er hvíldarherbergi þar sem er algert næði.

Skjólið er opið hús á vegum Hjálparstarfs kirkjunnar
fyrir konur sem glíma við heimilisleysi, búa við
óöruggar aðstæður eða eru nýkomnar í búsetu
úrræði eftir heimilisleysi. Skjólið fagnaði eins árs
afmæli þann 25. febrúar síðastliðinn en frá opnun
þess í febrúar 2021 hafa 68 konur heimsótt Skjólið
og eru 80% þeirra með skráð lögheimili í Reykjavík
en hinar vítt og breitt um landið. Konurnar eru á
aldrinum 18–71 árs en langflestar í aldurshópnum
31–40 eða tæp 40%.

„Á hverjum degi koma að meðaltali sjö konur í
Skjólið og upplifa frið og ró og þeim þykir vænt um
samveruna og spjallið við okkur starfskonur. Þær
ná að sinna helstu grunnþörfum sínum en auk þess
mætum við starfskonurnar þeim með hlýju og
kærleika á þeim stað sem þær eru staddar hverju
sinni og veitum þeim hlustun, sálgæslu og hlýju,“
segir Rósa Björg Brynjarsdóttir, umsjónarkona
Skjólsins.

Í setustofunni í Skjólinu er næði til að kúra undir teppi og kíkja í bók.

Bakkelsi í tilefni stórafmælis einnar konunnar sem sækir Skjólið.

Konurnar púsla, prjóna, hekla, mála og teikna í Skjólinu.

Una Sigrún Ástvaldsdóttir (t.v.) og Rósa Björg Brynjarsdóttir
starfskonur í Skjólinu undirbúa hádegismat fyrir konurnar sem koma í
Skjólið.

Edith Oddsteinsdóttir hárgreiðslumeistari er kona sem gefur af sér. Hún
hefur komið í Skjólið og klippt hár og litað og plokkað augabrúnir á
konunum sem þakka henni kærlega fyrir!

Zontaklúbburinn Embla færði Skjólinu peningagjöf sem nýtt var til að
gera almennilega snyrtiaðstöðu fyrir konurnar.
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Þökkum stuðninginn!
REYKJAVÍK
Aldeilis auglýsingastofa ehf.
A. Margeirsson ehf.
Á.K. Sjúkraþjálfun ehf
ABS-fjölmiðlahús ehf.
Álfurinn sportbar ehf.
Alvarr ehf.
Apparat
Arev verðbréfafyrirtæki hf.
ARGOS ehf. arkitektastofa
Grétars og Stefáns
Arkitektastofan OG ehf.
Arkþing Nordic
B. Ingvarsson ehf.
BBA FJELDCO ehf.
Berserkir ehf.
Betra líf - Borgarhóll ehf.
Bílamálun Sigursveins
Bjarnar ehf.
Bókhaldsstofa Haraldar slf.
Bókhaldsþjónusta KOM ehf.
Bólstrarinn ehf.
Borgarblöð ehf.
Borlaug - íbúðir ehf.
Breiðholtskirkja
Brim hf.
Brunahönnun slf.
BSI Bifreiðarverkstæði ehf.
BSRB
Dansrækt JSB
Dómkirkjan
Egill Baldursson ehf.
Eignaumsjón hf.
Ellen Ingvadóttir löggtildur
dómtúlkur og skjalaþýðandi
Endurskoðun VSK ehf.
Ennemm ehf.
Esju-Einingar ehf.
Fasteignamiðstöðin ehf.
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
Félag íslenskra hjúkrunarfr.
Félag vélstjóra og málmtæknim.
Fella- og Hólaprestakall
FellaKaffi ehf.
FIDESTA ehf.
Fossberg ehf.
Fótóval ehf.
G. Tómasson ehf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Gjögur hf.
Gleipnir verktakar ehf.
Gleipnir verktakar ehf.
Gull- og silfursmiðjan ehf.
Hagkaup
Hákon Bjarnason
Hampiðjan hf.
Hampiðjan hf.
Heildverslunin Rún ehf.
Hitastýring hf.
Hrafnhildur Sigurðardóttir ehf.
Hreinsitækni ehf.
Húsaklæðning ehf.
Hússtjórnarskólinn Reykjaví ses
Internet á Íslandi hf.
Ísfrost ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Íþróttasamband fatlaðra
Jónar Transport hf.
Jónatansson & Co, lögfræðistofa
K.F.O. ehf.
Kemi ehf.

Kirkjugarðar Reykjavíkur
prófastsdæma
Kjöreign ehf.
Kjöreign ehf.
Kjöthöllin ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kólus sælgætisgerð
KOM Almannatengsl
Lagnalist ehf.
Landakotsskóli ses.
Landssamband lögreglumanna
Leigulistinn ehf.
Línan ehf.
Lögfræðiþjónusta Sigurðar
Sigurjónssonar hrl. ehf.
Lyfjaval ehf.
Lyfsalinn ehf.
Málarameistarar ehf.
Mítra ehf.
Multivac ehf.
Neshamar ehf.
Ó.Johnson & Kaaber ehf.
Ökuskólinn í Mjódd ehf.
Ottó B. Arnar ehf.
Pálmar ehf.
PFAFF hf.
Pizza King ehf.
Rafstjórn ehf.
Rafsvið sf.
RAMIS ehf.
Regla ehf.
Regla ehf.
Reyktal þjónusta ehf.
Rikki Can ehf.
Rima Apótek ehf.
Sigurjónsson og Thor
Silfurberg ehf.
Skólavefurinn ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs sf
Smith & Norland hf.
SSF
Stansverk ehf.
Tannlæknafélag Íslands
Tannréttingar sf.
Tannval ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Trackwell hf.
Trivium ráðgjöf ehf.
Truenorth Nordic ehf.
Útfarastofa Kirkjugarðanna
Úti og Inni arkitektar
Útlitshönnun ehf.
VA arkitektar ehf.
Vaðmál og Glingur ehf.
VDO ehf.
Vélar og verkfæri ehf.
Vélvík ehf.
Verkhönnun ehf.
Verslunartækni og Geiri ehf.
Verslunin Álfheimar ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Vestkraft ehf.
Vínberið ehf.
Vínnes ehf.
VK verkfræðistofa ehf.
Wodbud sf.
XCO ehf inn- og útflutningur
SELTJARNARNES
IceTugs ehf.
Önn ehf., verkfræðistofa

KÓPAVOGUR
Alhliða pípulagnir sf.
Arkís arkitektar ehf.
Arnardalur sf.
Aurum ehf.
B&B gluggatjaldahreinsun ehf.
Bólstrun Ásgríms Þ Ásgríms ehf.
Fossar,tryggingar og ráðgj ehf.
Fríkirkjan Kefas
Glasúr ehf.
Goddi ehf.
Hefilverk ehf.
Hvammshólar ehf.
Leisti ehf.
Mannrækt og menntun ehf.
Norm X ehf.
Púst hjá Einari ehf.
Rafís ehf.
Rafmiðlun hf.
Sælgætisgerðin Freyja ehf.
Sólbaðsstofan Sælan ehf.
Sportvörur
Suðurverk hf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Vetrarsól ehf.
Zenus ehf.
GARÐABÆR
Engilbert ÓH Snorrason
tannlæknastofa sf.
Fló ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf.
Ingi hópferðir ehf.
KFC
Krókur ehf.
Loftorka Reykjavík ehf.
S.S. Gólf ehf.
Val - Ás ehf.
HAFNARFJÖRÐUR
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bílaverk ehf.
Boðunarkirkjan.is – útvarp Boðun
FM 105.5
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Burger-inn ehf.
Eldvarnarþjónustan ehf.
Endurskoðun og reikningssk ehf.
EÓ-Tréverk sf.
Fjarðargrjót
Fjarðargrjót ehf.
Flúrlampar ehf.
Friðrik A. Jónsson ehf.
Gullsmiðir Bjarni & Þórarinn ehf.
Hafnarfjarðarhöfn
Hvalur hf.
Hyggir ehf.
Krossborg ehf.
Markus Lifenet ehf.
Netorka hf.
Reiknir ehf.
Rörvirki sf.
SIGN ehf.
Snittvélin ehf.
Strendingur ehf.
ThorShip ehf.
Úthafsskip ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verktækni ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.

ÁLFTANES
GP - arkitektar ehf.
REYKJANESBÆR
Bergnet ehf.
DMM Lausnir ehf.
Grímsnes ehf.
H Krani
K.Steinarsson ehf.
Kast ehf.
M² Fasteignasala & Leigumiðlun
Ný-sprautun ehf.
Rafkompaní slf.
Rétt sprautun ehf.
Skólamatur ehf.
Skólar ehf.
Toyota Reykjanesbær
Vísir félag skipstjórnarmanna
GRINDAVÍK
Fjórhjólaævintýri ehf.
Lagnaþjónusta Þorsteins ehf.
Mörk ehf, gróðrarstöð
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
GARÐUR
Þorsteinn ehf.
MOSFELLSBÆR
Álgluggar JG ehf.
Brunnlok ehf.
Dynkur ehf.
Ísfugl ehf.
Kjósarhreppur
Laxnes ehf.
Mosfellsbakarí hf.
Nonni litli ehf.
Nýja bílasmiðjan hf.
Öryggisgirðingar ehf.
Reykjabúið ehf.
AKRANES
Gallerý Snotra ehf.
Sementsverksmiðjan ehf.
Tryggðarbönd ehf.
Vogir og Lagnir ehf.
BORGARNES
Blómasetrið ehf.
J.S.Þ.Viðskiptastofa ehf.
Sprautu- og bifreiðaverkstæði
Borgarness
STYKKISHÓLMUR
Bókhaldsstofa Stykkishólmi ehf.
Hvítasunnukirkjan Stykkishólmi
Sæfell ehf.
Þ.B. Borg trésmiðja ehf.
GRUNDARFJÖRÐUR
Þjónustustofan ehf.
ÓLAFSVÍK
Steinprent ehf.
HELLISSANDUR
Esjar ehf
Hópferðabílar Svans
Kristóferssonar ehf.

ÍSAFJÖRÐUR
Ferðaþjónustan í Heydal
Hótel Ísafjörður hf.
Höfðakaffi ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
SMÁ vélaleigan ehf.
Vestri ehf.
BOLUNGARVÍK
Bolungarvíkurkaupstaður
Endurskoðun Vestfjarða ehf.
Rafverk AG ehf.
Valdimar L. Gíslason sf.
SÚÐAVÍK
Súðavíkurhreppur
FLATEYRI
Sytra ehf.
TÁLKNAFJÖRÐUR
Tálknafjarðarhreppur
TV - verk ehf.
STAÐUR
Kvenfélagið Iðunn
Reykjatangi
HVAMMSTANGI
Kidka ehf.
BLÖNDUÓS
Blönduósbær
Vilko ehf.
SAUÐÁRKRÓKUR
Doddi málari ehf.
Dögun ehf.
Ingimundur Guðjónsson ehf.
Sauðárkrókskirkja
Steinull hf.
VARMAHLÍÐ
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
SIGLUFJÖRÐUR
Fjallabyggð
NT1 ehf.
AKUREYRI
Akureyrarbær
Akureyrarkirkja
Almenna lögþjónustan ehf.
Ásverk ehf vélsmiðja
Bjarni Fannberg Jónasson ehf.
Blikkrás ehf.
Eining-Iðja
Gallerý Snotra ehf.
Gróðrarstöðin Réttarhóll ehf.
Hlíð ehf.
Höldur ehf.
Hrafnsteinn ehf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
India karry kofi ehf.
Íslensk verðbréf
KG Sendibílar ehf.
Krua Siam
Ljósco ehf.
Norðurorka hf.
Rafmenn ehf.
Raftákn ehf.
S.Guðmundsson ehf.

Samherji Ísland ehf.
Samvirkni ehf.
Sementsverksmiðjan ehf.
Sigurgeir Svavarsson ehf.
Tríg ehf.
Tryggðarbönd ehf.
Vogar, ferðaþjónusta
Vogir og Lagnir ehf.
Þrif og ræstivörur ehf.

K.Þ. Verktakar ehf.
Kökugerð H.P. ehf.
Málarinn Selfossi ehf.
Prentverk Selfoss ehf.
Set ehf.
Sjúkraþjálfun Selfoss ehf.
Stálkrókur ehf.
Tetra ehf.
Útfararþjónustan Fylgd ehf.

GRENIVÍK
Grýtubakkahreppur
Vélvanur ehf.

HVERAGERÐI
Kjörís ehf.
Múrþjónusta Helga
Þorsteinssonar hf.

DALVÍK
EB ehf.
ÞORLÁKSHÖFN
G.Ben útgerðarfélag ehf.
Gljúfurbústaðir ehf.
Híbýlamálun, málningarþjónusta Sveitarfélagið Ölfus
Sæplast Iceland ehf.
EYRARBAKKI
HÚSAVÍK
Hestvit ehf.
Húnavatnshreppur
Loft og raftæki ehf.
FLÚÐIR
Trésmiðjan Rein ehf.
B.R. Sverrisson ehf.
Uggi fiskverkun ehf.
Hrunamannahreppur
MÝVATN
Mýflug hf.
EGILSSTAÐIR
Austfjarðaflutningar ehf.
Gistihúsið Lake - Hotel Egilsstadir
Gunnarsstofnun
Héraðsprent ehf.
Klassík ehf.
Klausturkaffi ehf.
MSV, Stál og Vélar ehf.
Múlaþing
Myllan ehf.
Myndsmiðjan ehf.
Þ.S. verktakar ehf.
REYÐARFJÖRÐUR
Félag opinberra starfsm Austurl
Fjarðaveitingar ehf.
Tærgesen ehf.
ESKIFJÖRÐUR
Tandrabretti ehf.
NESKAUPSTAÐUR
Samvinnufélag útgerðarmanna
Verkmenntaskóli Austurlands
FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR
Loðnuvinnslan hf. Fáskrúðsfirði
Vöggur ehf.
BREIÐDALSVÍK
Dal-Björg ehf.
HÖFN Í HORNAFIRÐI
Hafnarsókn
Rósaberg ehf.
Sveitarfélagið Hornafjörður
SELFOSS
Fasteignasalan Árborgir ehf.
Fossvélar
Fræðslunetið - símenntun á
Suðurlandi
JÁVERK ehf.

HVOLSVÖLLUR
Eldstó ehf.
Kvenfélagið Freyja
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Kirkjubæjarstofa, þekkingarsetur
VESTMANNAEYJAR
2Þ ehf.
Áhaldaleigan ehf.
Bergur-Huginn ehf.
Bílaverkstæðið Bragginn sf.
Bókasafn Vestmannaeyja
Dýralæknirinn á Breiðdalsvík
Hagi ehf.
Heimaey ehf - þjónustuver
Ísfélag Vestmannaeyja ehf.
Íþróttabandalag Vestmannaeyja
Nethamar ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníassonar
Vestmannaeyjabær

Gjafabréf Hjálparstarfs
kirkjunnar er gjöf sem
heldur áfram að gefa

Smella hér
Fæst á gjöfsemgefur.is

