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Caritas er den katolske kirkes
bistandsorganisasjon. Caritas Nor-
ge er en del av Caritas Internatio-
nalis som virker gjennom menig-
hetene over hele landet.
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NUK er den katolske kirkes barne- 
og ungdomsorganisasjon. Det er 
en landsdekkende organisasjon 
med utspring i de katolske menig-
hetene i Norge.
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hva er adventsaksjonen?

Adventsaksjonen er mer enn bare en 
innsamlingsaksjon. NUKs landsmøte velger 
hvert år et prosjekt støttet av Caritas og et 
tema aksjonen skal fokusere på. Formålet 
med å knytte et tema til prosjektet, er å 
øke kunnskapen om ulike globale miljø- 
og utviklingsspørsmål og å få oss til å 
reflektere rundt dette. Økt bevissthet og 
engasjement rundt globale forhold er en 
viktig del av vårt arbeid. Etter å ha lært om 
årets tema, ønsker vi å gjøre en forskjell 
ved å dele kunnskap med andre og å støtte 
ett av prosjektene til Caritas. 

Under fjorårets landsmøte ble det bestemt 
at temaet for Adventsaksjonen 2019 
skal være yrkesopplæring for ungdom i 
Colombia. Pengene fra årets aksjon vil gå 

til å gi opplæring i klimasmart landbruk 
og fiskeoppdrett til ungdom i Caquetá, et 
tidligere geriljaområde. Dette skal bidra 
til økt inntekt og bedre levekår og minske 
risikoen for at ungdommene rekrutteres til 
aktiviteter som truer freden i området.  

Adventsaksjonen samler barn og unge 
rundt om i menighetene i Norge. Sammen 
planlegger vi og organiserer aktiviteter 
for å spre informasjon om aksjonen og 
samle inn penger. Aktivitetene kan være 
alt fra vaffelsalg, konserter, kirkekaffe eller 
julespill til vandring i byen med bøsser. Kun 
fantasien setter grenser! 

Vi er alle kalt til å vise nestekjærlighet. 
”Mine barn, la oss elske, ikke med tomme 
ord, men i gjerning og sannhet” (1 Joh 3,18). 
La oss ta del i Adventsaksjonen og gi av vår 
tid og våre krefter for å støtte vår neste. 

Vi i Karitativt utvalg ønsker alle en god 
adventstid og lykke til med aksjonen!

Skrevet av Karitativt Utvalg

Adventsaksjonen er Norges 
Unge Katolikkers (NUK) årlig 
solidaritetsaksjon som vi arrangerer 
i samarbeid med den katolske 
hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

Mine barn, la oss elske, ikke med 
tomme ord, men i gjerning og sannhet.
1 Joh 3,18”
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hilsen fra hovedstyret i nuk

Nobels fredspris for i år gikk til Etiopias 
statsminister Abiy Ahmed, særlig for hans 
arbeid med å skape fred med nabolandet 
Eritrea. Freden med Eritrea er fortsatt 
skjør, men som det heter i begrunnelsen: 
‘Nobelkomiteen mener at det er nettopp 
nå statsminister Abiys innsats fortjener 
anerkjennelse og trenger oppmuntring’. 

For oss utenforstående kan dette minne 
om tildelingen av den samme prisen i 
2016, da den gikk til Colombias president 
Juan Manuel Santos. Også han hadde 
tatt initiativ til en historisk fredsavtale 
for å få slutt på borgerkrigen i landet, og 
Nobelkomiteen ønsket også denne gangen 
å oppmuntre til videre fredsarbeid.

Dessverre ser vi i dag at det har vært 
vanskelig å skape stabil fred i Colombia. 
Fremdeles er landet plaget av omfattende 
vold og store problemer knyttet til 
narkotikahandel, som avler mer vold. Det 
betyr ikke at fredsprisutdelingen i 2016 var 
gal, men det viser at fred ikke kommer av 
seg selv: Det trengs langvarig innsats for å 
sikre forsoning mellom stridende parter, 
spesielt i en så inngrodd konflikt som den 
colombianske.

Årets adventsaksjon er eksempel på en slik 
innsats. Gjennom blant annet å gi ungdom 
i tidligere geriljaområder yrkesopplæring, 
bidrar NUKs krafttak i samarbeid med 
Caritas til å forebygge krig i et land som 
har sett altfor mye av det. Dessuten 
er Adventsaksjonen hvert år viktig for 
samholdet i NUK, og for å holde oppe 
engasjementet i lokallagene.

Tvi tvi med innsamlingen! Og la dere 
inspirere av Salme 133:1: ‘Se, hvor godt 
og vakkert det er når brødre bor fredelig 
sammen!’

Kjære unge trosfeller!

Foto: Caritas Colombia 

Skrevet av Isak Slettebø
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hilsen fra caritas
Skrevet av generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg 

Tusen hjertelig takk for at dere engasjerer 
dere i det sosiale arbeidet vi i Caritas, den 
katolske kirkens hjelpeorganisasjon, driver! 

I år har dere valgt at Adventsaksjonen 
skal gå til yrkesopplæring for ungdom i 
Colombia. Det treffer virkelig mitt hjerte! 
Jeg er selv fra Colombia og vet hvor viktig 
muligheten til utdanning og en inntekt for 
seg og familien er for den oppvoksende 
generasjonen. Det kan bety alt. 

På landsbygda har ungdom i mange tiår 
hatt det vanskelig, spesielt i de områdene 
vi nå skal samle inn penger til. Her var de 
mest utsatt under den lange borgerkrigen, 
og mangel på utdanning og mulighet for 
inntekt truer nå den skjøre freden. Caritas 
var en nøkkel i fredsprosessen, og Caritas 
Norge har hele tiden vært en viktig partner 
i dette arbeidet. Det fortsetter vi med, fordi 
ungdom fortjener å bli gitt muligheter. Nå 
skal de få opplæring i klimasmart landbruk 
og fiskeoppdrett. Slik får de anledning til å 
skaffe seg et levebrød for seg og familien. 

Ungdom i Colombia drømmer om fred. De 
vil utdanne seg, og de vil jobbe. Derfor er 

jeg så utrolig takknemlig for at dere stiller 
med deres tid, engasjement og motivasjon 
for å hjelpe de sårbare som trenger der! Nå 
vil flere hundre ungdommer få utdanning 
og inntekt, og deres familier får et sunnere 
kosthold. Dere gir håp for en bedre fremtid. 
Tusen takk! 

Masse lykke til med den viktige innsatsen 
deres! 

Varme hilsener, 
Martha Rubiano Skretteberg  

  

Foto:  Caritas  Colombia

Kjære alle barn og unge 
i Norges Unge katolikker, 
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hvorfor adventsaksjonen?

Adventsaksjonen handler altså om 
å engasjere seg for at andre skal få 
det bedre. I år, 2019, vil aksjonens 
innsamlede midler gå til yrkesopplæring 
av ungdom i Colombia. Ungdommene 
gis opplæring i klimasmart landbruk og 
fiskeoppdrett til ungdom i Caquetá, et 
tidligere geriljaområde. Dette skal bidra 
til økt inntekt og bedre levekår og minske 
risikoen for at ungdommene rekrutteres 
til aktiviteter som truer freden i området.
 
Som vi er kjent med er det en klar 
sammenheng mellom innsamlingsaksjonen 
og adventstiden, den tiden som er ment 
til forberedelse gjennom faste, bønn og 
almisser. Det handler om nestekjærlighet 
og å ta ansvar for å påvirke fordelingen 

av verdens goder og ressurser. For 
mennesket er skapt i Guds bilde, vi er en 
del av skaperverket og skaperverket er 
en gave til menneskeheten.  Imidlertid er 
dessverre ikke godene likt fordelt i dagens 
samfunn. I advents-, så vel som fastetiden 
før påske, blir vi minnet ekstra på vårt kall 
til å ta ansvar og handle for at andre skal 
få det bedre. Ansvaret for å faktisk handle 
var Pave Johannes Paul 2. klar på. Han 
mente at for å være et helt menneske er 
det viktig ikke bare å be og reflektere, men 
også handle. På den måten blir vi utfordret 
til å la vår tro og kjærlighet gjenspeiles 
i våre handlinger, slik at det blir noe mer 
enn tanker og ord. Adventsaksjonen er 
en god måte å handle på, hvor man gir 
avkall på goder, penger, tid og energi 
mm. Det er nestekjærlighet i praksis. 
 
Pave Frans tok sitt navn etter Frans av 
Assisi. Det er heller ingen tilfeldighet. Lik 
som Frans av Assisi er kjent for å være 
handlekraftig, er også Pave Frans opptatt 
av å gå ut og påvirke omgivelsene. Å 
etterleve Frans av Assisi sin bønn (“Gjør 
meg til redskap for din fred”) kan virke 
krevende, men likevel mulig. Selv skal 
han ha kommet med råd om hvordan 
man kan starte: “Begynn med å gjøre det 
som er nødvendig, deretter det som er 

Skrevet av Veronica Refvem Bongard

År etter år ser vi et fantastisk 
engasjement hos barn og unge 
i hele Norge i forbindelse med 
Adventsaksjonen. Adventsaksjonen blir 
mulig fordi dere gir av deres tid, energi 
og oppmerksomhet og ikke minst er 
kreative. Forberedelsene er mange og 
”stå-på-viljen” stor; dere tåler å bli både 
kalde, våte, trøtte og slitne. Det er til 
stor glede å se slik arbeidsvilje for oss i 
KUT (Karitativt utvalg) som jobber med 
denne aksjonen gjennom hele året. 
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mulig, og plutselig greier du det umulige”.  
Med vårt kall til å ta ansvar, la oss inspirere 
av Frans av Assisis bønn og ord. La oss 
handle i tråd med Pave Johannes Paul 2. 
og Pave Frans. La oss nok en gang gjøre 

det vi kan for at andre skal få det bedre.
 
Vi i KUT gleder oss til å arbeide sammen 
med dere for å nå frem til målet! Lykke til!  

 

Foto:  Caritas  Colombia

Begynn med å gjøre det som er 
nødvendig, deretter det som er 
mulig, og plutselig greier du det 
umulige.”
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YRKESOPPLÆRING for UNGDOM 
I COLOMBIA

I Colombia skal ungdommer i to 
tidligere geriljaområder få utdanning og 
yrkesopplæring slik at de kan få seg jobb 
og bedre sine levekår. Dette skal bidra 
til å sikre den skjøre fredsprosessen i 
landet.   

yrkesopplæring i fiskeoppdrett og landbruk 
vil folket her få det bedre.  

Behov for ny levevei 

Utdanning og støtte til omstilling til et sivilt 
liv er et sentralt punkt i fredsavtalen, og 
fremover må disse lovnadene oppfylles, 
om ikke kan det true freden. 

Caritas Norge har tatt initiativ for å 
sikre at tidligere geriljasoldater fra 
opprørsbevegelsen FARC får en ny levevei 

Colombia har opplevd en 50 år lang 
borgerkrig, frem til fredsavtalen ble signert 
i november 2016. Caritas har vært en 
nøkkel i fredsprosessen, og Caritas Norge 
er en viktig partner.  

De to delstatene Caquetá og Norte 
Santander var mest utsatt for konflikten. 
Folk her lever av landbruk, men på grunn 
av konflikten har de fått produsert mindre 
mat. Det skyldes manglende satsing på 
landbruk fra myndighetenes side. Veiene 
er dårlige, slik at bøndene bruker lang tid 
på å transportere varene til markedet og 
underveis kan varer som fisk tape seg. 
Myndighetene har heller ikke investert 
i sikkerhet i dette området, og heller 
ikke støttet bøndene med omlegging fra 
kokadyrking til lovlig jordbruk som gir 
lavere inntekt.  

Det er lite mangfold i matproduksjonen 
her, og mange mangler tilstrekkelig og 
næringsrik mat. Ved å sikre ungdom 

Skrevet av Caritas Norge

Foto:  Caritas Colombia
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og ikke truer fredsprosessen gjennom 
å knytte til seg nye kriminelle grupper. 
Arbeidet baserer seg på å støtte oppunder 
fredsbygging, forsoning, demokratibygging, 
sikre småbøndene mer effektivt landbruk, 
forbedre matvaresikkerheten, redusere 
fattigdom, redusere konfliktnivået og 
forebygge ulovlige avlinger og sikre at 
tidligere FARC-soldater og ungdom får 
yrkesopplæring og inntekt. Programmene 
utføres i samarbeid med lokalt næringsliv, 
myndighetene og tidligere geriljasoldater.

Klimasmart landbruk og fiskeoppdrett 

– Fattige på landsbygda har store behov. 
Drømmen er fred, men regjeringen holder 
ikke det de har lovet, sier «Adriana» (31) som 
har vært FARC-soldat. 

Å sikre ungdom utdanning og mulighet   
til inntekt er derfor en nødvendighet i 
prosessen for å sikre freden i Colombia.”

Foto:  Caritas Colombia

Mange ungdommer tenker som Adriana. 
Å sikre ungdom utdanning og mulighet 
til inntekt er derfor en nødvendighet i 
prosessen for å sikre freden i Colombia.   

Støtte fra Adventaksjonen 2019 vil sikre 
ungdommer i to tidligere geriljaområder i 
Colombia utdanning og yrkesopplæring i 
klimasmart landbruk og fiskeoppdrett slik 
at de kan få seg jobb og bedre sine levekår. 
Dette bidrar slik til å sikre fredsprosessen 
i landet. 

– Jeg håper folk forstår hva de tidligere 
geriljakrigerne gjør for å omstille seg, sier 
Erika Tatiana Gutierrez. Hun har utdannet 
seg til jordbruker gjennom Caritas.

Foto:  Caritas Colombia
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Adventsaksjonen 2019 vil sikre ung-
dommer mellom 15 og 17 år i Caquetá, 
et tidligere geriljaområde i Colombia, 
yrkesopplæring for økt inntekt og bedre 
levekår. Dette vil minske risikoen for at 
ungdommene rekrutteres til aktiviteter 
som truer freden i området.  

Ved å gi ungdom utdanning i fiskeoppdrett 
får de muligheter for arbeid og en stabil 
inntekt. Det bidrar også til bedre ernæring 
på landsbygda der ungdommene og deres 
familier bor. 

Ungdommene bor i et område der mange 
har vært rekruttert til geriljakrig eller kri-
minell aktivitet. Prosjektet bidrar til freds-
bygging ved å gi ungdommene et alterna-
tiv der de kan skape seg en bedre fremtid 
med egen inntekt. De vil også få opplæring 
i fredelige løsninger av konflikter, hvor-
dan løse uenighet om rettigheter til jorda 
og hvordan å delta i samfunnet rundt seg. 
Dette vil bygge fred for alle i området.   

Opplæring i klimasmart landbruk og 
fiskeoppdrett 

Ungdommen skal få kunnskap og opplæ-
ring i klimasmart landbruk og fiskeopp-
drett. De vil også få opplæring i hvordan 
å utarbeide forretningsplaner, oppstart av 

egen bedrift og fredsbyggende arbeid. 

Caritas Colombia og Amazonia Universitet 
samarbeider med andre institusjoner om å 
gi yrkesutdanning til ungdommene. 

Inntektene fra Adventsaksjonen 2019 
vil gå til å: 

• gi ungdom opplæring i fiskeoppdrett
• gi ungdom utdanning i effektivt og kli-
masmart landbruk
• gi opplæring i markedsføring av land-
bruksprodukter 
• organisere småbønder for å redusere 
kostnader ved produksjon og salg
• gi minst 50 prosent av yrkesopplærings-

Foto:  Caritas Colombia

Adventsaksjonen 2019 – 
i korte trekk
Skrevet av Caritas Norge
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plassene til kvinner 
• sikre at kvinner deltar i beslutningspro-
sesser i lokalsamfunnet
• gi lederopplæring 

Hvordan skal vi nå målet: 

For å oppnå målet om å sikre ungdomme-
ne et levebrød må vi jobbe på ulike fronter:

1. Opplæring av ungdom i produksjon 
av fisk  
Fiskeoppdrett er den mest etterspurte 
matproduksjonen i verden i dag, slik er det 
også i Colombia. Det er likevel vanskelig å 
finne folk som har den tekniske og prak-
tiske kunnskapen som trengs for å drive 
fiskeoppdrett. Mange har enten høyere 
utdanning og høy lønnsforventning, - eller 
så er de ufaglærte arbeidere. Derfor er det 

mange steder et behov for å gi ungdom 
opplæring, slik at de som ellers ikke ville 
fått jobb, kan få det. Prosjektet Advents-
aksjonen støtter i 2019 ligger i områdene 
hvor det er et gap mellom hvilke behov 
man har for ungdom med kompetanse, og 
den faktiske kunnskapen ungdommen har. 
Adventsaksjonen 2019 skal gi ungdom mu-
lighet til å få jobb gjennom å:  
• tilby praksisplasser i fiskeoppdrett 
på eksisterende yrkesskoler. 
• tilby nettbasert læring.  

2. Forbedre inntekten for ungdommer 
og deres familier gjennom etableringen 
av egne bedrifter og/eller kvalifisere 
dem for jobber i akvakulturmarkedet

Prosjektet vil:
• Gi økonomisk og teknisk støtte til ungdom 
så de kan opprette egne bedrifter. 
• Forbedre produktiviteten og skape nye 
virksomheter. Dette vil skape nye arbeids-
plasser, samtidig som man utdanner ung-
dom som er kvalifisert til ulike typer jobber 
innen akvakultur. 
• Opprette regionale støttesentre for lag-
ring, bearbeiding og produksjon / forbe-
dring av fisk.

Prosjektet bidrar til fredsbygging ved 
å gi ungdommene et alternativ der de 
kan skape seg en bedre fremtid med 
egen inntekt.”

Foto:  Caritas Colombia

Men det som trengs, fremhever Pave Frans, 
er tvert imot et folkelig engasjement.
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HVORDAN GJENNOMFØRE 
ADVENTSAKSJONEN ?  
Skrevet av: Tram Michelle Nguyen

Distrikt Oslo

Lørdag 8. desember stod denne flotte 
gjengen fra distrikt Oslo på Majorstuen, 
der de stod med bøsser og solgte kaffe, 
vafler og kake!

St. Franciskus skole

Elevene på St. Franciskus skole startet 
adventsaksjonen med en stor pantedag. 
”Innsats for andre”-elevene hadde forberedt 
solbærtoddy og pepperkaker til alle barna 
(og de voksne) på skolen. Enkeltflasker og 
hele sekker med panteflasker ble levert - så 
hele garasjen ble nesten helt full. Alle som 
leverte panteflasker fikk pepperkaker og 
varm solbærtoddy - og et lodd i DET STORE 
PANTELOTTERIET. 

Fjorårets Adventsaksjonen gikk til å 
styrke jenter og kvinners rettigheter 
og muligheter til et godt og verdig liv i 
Uganda og DR Kongo. Mange menigheter, 
lokallag, distrikter  og skoler i hele Norge 
bidro med innsamlingen på forskjellige 
måter. Her kan du lese hvordan noen av 
dem gjennomføre aksjonen, og kanskje 
det kan bli inspirasjon til neste aksjon?
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St. Ansgar Ungdomslag (SAUL)

I Kristiansand har Adventsaksjonen gått 
ganske så bra! Som i alle år, så har SAUL slått 
seg sammen med SAML (ministrantlaget), 
og i denne aksjonen har St. Ansgar Unge 
Voksne vært med på laget i tillegg. 
De åpnet aksjonen med foredrag holdt av 
Jan Tran, og både representanter fra SAUL 
og SAML har vært med og kunngjort under 
messene.

På to av lørdagene har de vært ute og 
solgt vafler i byen, begge gangene i hele 6 
timer og frysende kaldt vær... I tillegg har 
deltakerne vært med og laget julepynt,  og 
solgt dem på de forskjellige kirkekaffene 
de hadde ansvar for for hver søndag!

St. Frans ungdomslag (STFU)

STFU har først og fremst stått for salg av 
kake og kaffe under kirkekafeen, men 
høydepunktet er kanskje juleverkstedet 
som ungdommen holdt for katekesebarna 
i starten av desember. Barna lagde mye 
fint og tingene ble solgt i kirkekafeen dagen 
etter. Det ble et vellykket arrangement 
med mange fornøyde unger.
Det har stått ungdommer med bøsser etter 
hver høymesse, og de har også vært flinke 
med å informere om adventsaksjonen til 
resten av menigheten.
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Fra Sverd til Plogskjær
Skrevet av Ingebjørg Forsman Bærø, bearbeidet av Sunniva Fongen

Pater Josef Ottersen var i Colombia for et 
par år siden for å filme en dokumentar 
om konflikten og hvordan den påvirket 
livene til colombianerne. Han var vitne 
til hvordan geriljaen truet familier og 
enkeltpersoner, men også hvordan 
kirken og andre organisasjoner har 
prøvd å forhindre en økende grad av 
vold.

Hva var det som gjorde at du valgte å 
filme dokumentaren i Colombia?

Da jeg var på LM i 2013 og vi skulle diskutere 
hva neste adventsaksjon skulle gå til innså 
jeg at disse ungdommene, som lengter 
etter en voldsfri fremtid, bærer på historier 
verden trenger å høre. Jeg var i gang med 
masteroppgave i filmproduksjon og så 

muligheten. Men selv visste jeg nesten 
ingenting om landet eller konflikten.

Kort oppsummert, hvilke utfordringer 
var det menneskene du traff møtte på 
i hverdagen?

Landet er preget av kriminalitet og 
fattigdom etter 50 år med borgerkrig. 
Farlige gjenger finnes overalt. Det som 
gjorde mest inntrykk var å møte en 13 år 
gammel jente vi var en del sammen med 
som hadde blitt utsatt for drapsforsøk 
som hevn for noe familien hennes hadde 
gjort. Lokale grupper, og kirken spesielt, 
jobber hardt for å beskytte mennesker 
og motarbeide slike situasjoner. Mange 
ungdommer vet ikke hva menneskeverd 
er, og noen vet ikke hvordan det er å stole 
på noen.

Foto:  p. Josef Ottersen

Foto:  p. Josef Ottersen
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Hvordan spilte kirken en rolle i dette 
og hvilke likheter og ulikheter er det 
mellom kirkens ungdomsarbeid i 
Colombia og Norge?

Kirken i Colombia samler barn og unge til å 
delta i aktiviteter, akkurat som når lokallag 
i Norge samles for å ha det gøy sammen. 
Men i Colombia har ungdommene levd et 
liv der de kun har opplevd vold. Mange har 
vanskeligheter med å tilgi og fortsette med 
livene sine. Kirken i Colombia arrangerer 
leirer på samme måte som oss i Norge, 
men der lærer barna om å ikke ta hevn når 
de bli store, å si nei til vold, nei til våpen. 
Det er veldig annerledes enn hvordan leir 
er her i Norge. 

Dere ungdommer i Norge kan gjøre en 
forskjell for ungdom i Colombia ved å 
engasjere dere under AA. For realiteten der 
borte tydeliggjør hvor takknemlige vi burde 
være for det vi har, og det gir oss mot til å 
kjempe kampen sammen med Colombias 
ungdom. De fortjener en generasjon som 
bare har opplevd fred.

Dokumentaren Fra Sverd til Plogskjær kan 
du se her: https://vimeo.com/113207907

Foto:  p. Josef Ottersen

Foto:  p. Josef Ottersen
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Adventsaksjonsquiz

1. Hvor ligger Colombia og hva er 
hovedstaten?
2. Nevn tre land Colombia grenser mot
3. Hvilke hav grenser til Colombia?
4. Det er 100 mursteiner i ett fly. 
1 murstein falt av flyet. Hvor mange 
mursteiner er det igjen?
5. Nevn tre eksportvarer fra Colombia.
6. Hvor mange innbyggere er det i 
Colombia?

 a. 48 258 494
 b. 50 994 654
 c. 43 890 642
7. Hvor stor andel av befolkningen i 
Colombia er katolikker?
 a. 80%
 b. 92%
 c. 46%
8. Hvor mange trinn må man gjøre for 
å kunne putte en elefant i et kjøleskap?

Foto:  p. Josef Ottersen



19

Foto:  Caritas Colombia

9. Hvilken skole i Norge samarbeider 
Caritas med under denne aksjonen?
10.  Colombia har tidligere vært tema 
for Adventsaksjonen. Hvilke år?
11. Hvilket område i Colombia går 
pengene fra årets Adventsaksjon til?
 a. Bogota
 b. Cordoba
 c. Caqueta
12. Hvor mange trinn trengs det for å 
kunne putte en sjiraff i et kjøleskap?
13. Hva er den største inntektskilden for 
ungdom per i dag i Colombia?
14.  Hva går årets aksjon til?
15.  Når ble Caritas Norge opprettet?
 a. 1942
 b. 1952
 c. 1962

16.  Alle dyrene var i et møte, hvilket 
dukket ikke opp?
17.  Hva heter det utvalget i NUK som 
har ansvar for Adventsaksjonen?
18.  Hvordan kan du engasjere deg for 
Adventsaksjonen?
19.  Hva gikk fjorårets aksjon til?
20.  En gammel dame var i Kristiansand 
dyrepark. Hun ville se på krokodilledammen 
og gikk dermed dit. Da hun ankom stedet 
så døde hun. Hvorfor døde hun?

Send inn svarene dine til kut@nuk.no for 
en sjanse til å vinne kule premier.
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I januar 2019 begynte Caritas arbeidet 
med prosjektet Fisk for utvikling i Caquetá, 
i Sør-Colombia. Målet er å gi 300 studenter 
mellom 14-18 opplæring som vil gi dem 
arbeid. Caquetá var lenge sentrum for den 
volden som preget den 50-årige konflikten 
i landet. Dette førte til at ungdommene i 
regionen fikk få muligheter til jobb og til å 
skape seg et bedre liv.

Fisk for utvikling fokuserer på akkurat disse 
ungdommene, som er blant de aller mest 
sårbare. Ved å gi dem yrkesopplæring 
i fiskeoppdrett og økonomi, i tillegg til 
mange andre nyttige ferdigheter, vil de få 
mange muligheter. 

Åtte skoler på landsbygda deltar i prosjektet, 
og på flere av skolene har opplæringen 

allerede begynt. Vi har møtt noen av de 
ungdommene som ønsker å endre livene 
sine gjennom fiskeoppdrett. Nedenfor kan 
du lese mer om hvorfor dette prosjektet er 
viktig for elevene på 11.trinn på skolen IER 
Villa Hermosa. 

Yedinzon Andrés Guerra Rodríguez (16 år)

Hvordan tror du det kan hjelpe deg i ditt 
liv at du lærer om fiskeoppdrett?

Jeg har plass til å drive oppdrett hjemme. 
Når jeg får mer kunnskap om fiskeoppdrett 
vil jeg kunne mer om arter, innsatsfaktorer 
og alle leddene i produksjonen så jeg kan 
gjøre de riktige tingene i praksis, som å 
benytte teknikker for å øke vekten på fisken. 
Det jeg lærer kan jeg også videreformidle 
til andre i min landsby.

Hva betyr det for din fremtid at du kan 
delta i dette prosjektet og lære deg 
ferdigheter som gjør at du kan tjene 
penger og til og med ha din egen bedrift?

Det er viktig fordi jeg gjennom dette 
programmet kan få en teknisk utdanning 
innen fiskeoppdrett og skape min egen 
bedrift for å produsere eller selge fisk. 

Opplæring i fiskeoppdrett gir 
håp om et bedre liv
Skrevet av Caritas Norge, bearbeidet av Kristine Gran Martinsen

Foto:  Caritas Colombia
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Hva er dine drømmer for fremtiden? 
Hva vil du bli og gjøre?
Jeg vil bli en dyktig fiskeoppdretter og ha 
mitt eget selskap. Gjennom dette prosjektet 
håper jeg å kunne studere på universitetet 
og bli en bra person.

Karen Julie Madrigal Tapiero (16 år)

Hvordan tror du det kan hjelpe deg i ditt 
liv at du lærer om fiskeoppdrett?

Dette prosjektet vekket min interesse og 
jeg ville lære mer om fiskeoppdrett. Jeg har 
plass på gården min og her kan jeg gjøre 
det vi har lært i praksis. Med det jeg har 
lært på skolen kan jeg få et teknisk sertifikat 
som kan legges ved i jobbsøknader, og det 
er ikke avhengig av noen andre. Jeg kan til 
og med starte en bedrift selv eller en egen 
fiskedam og bruke det jeg har lært i livet. 

Synes du vi burde spise mer fisk i 
Colombia enn det vi gjør i dag?
Ja, jeg mener vi burde kultivere og 
konsumere mer fisk. Flere bønder flytter 
inn til byene det er noen områder hvor 
ungdommen ikke kultivere noe på sine 
gårder. Nå om dagen er det nesten ingen 
som bryr seg om de rurale områdene. 

Foto:  Caritas Colombia

Tror du at det dere lærer i dette 
prosjektet kan bidra til et fredelig 
Colombia i din region?

Ja, fordi ungdommen får en utdanning som 
vil bidra til en bedre fremtid. 

Hva er dine drømmer for fremtiden? 
Hva vil du bli og gjøre?

Min drøm for fremtiden er å ha min egen 
gård hvor jeg kan drive med fiskeoppdrett 
og noen andre produkter, som fikentrær, 
og ha mitt eget hus i byen og en karriere 
etter studiene. 
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hElt til Slutt...

facebook.com/adventsaksjonen

Instagram.com/nukadventsaksjonen

nuk.no

caritas.no/caritas-norge-i-colombia/

For mer stoff og nyheter om Adventsaksjonen, materiell og kontaktinformasjon, besøk 
Adventsaksjonens hjemmeside:

For mer informasjon om prosjektet i Colombia, besøk Caritas’ hjemmeside:

vil du vite mer om adventsaksjonen?

adventsaksjonen.no

Sjekk også ut Adventsaksjonens egen facebookside:

Følg med på Norges Unge Katolikkers Instagram for oppdateringer:

Eller stikk innom NUKs egen hjemmeside:
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Foto:  Stephen Richard TrotterFra venstre: Martin Nguyen, Jan Danh Tran, Sunniva Fongen, Kristine 
Gran Martinsen, Veronica Refvem Bongard, An-Thuy Tran

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!
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