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Abdullahs drøm er å bli politiker, byg-
ge opp samfunnet igjen og samle inn 
alle våpnene som er spredt omkring i 
Somalia. Det skulle en ikke tro når en 
ser hvordan han livnærer seg i dag.  

Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) 
er med i en væpnet guttegjeng som 
setter opp veisperringer og truer til 
seg penger og 
det narkotiske 
stoffet khat fra 
alle biler som 
vil passere. Han 
liker det ikke:

- Jeg er er i en 
alder der jeg 
skulle gått på 
skole og lært 
ting, i stedet for 
å bruke våpen. 
Av og til skam-
mer jeg meg over det jeg gjør, men jeg 
har ingen alternativer. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever 
i skyggen av krig og terror. Abdul-i skyggen av krig og terror. Abdul-
lah er en av dem. Hjemlandet hans, 
Somalia, har vært uten regjering siden 
1991. Det meste av det vi tar som en 
selvfølge eksisterer ikke. Her mangler 
ordentlige skole- og helsetilbud, landet 
har ikke noe politi eller rettsvesen. 
Derfor er det heller ingen som stopper 
Abdullah og kameratene hans når de 
retter maskingeværene sine mot forbi-

passerende. Tilgang til våpen og am-
munisjon er heller ikke noe problem 
etter mange år med borgerkrig:

- Du kan kjøpe våpen og ammunisjon 
på alle lokale markeder i Somalia, sier 
Abdullah. Selv han som er så ung har 
ikke noe problem med å få tak i det 
han vil:

- Bare du har penger kan du kjøpe det 
du vil. Det er så stygt, sier Abdullah. 
På en god dag får de vel 300 kroner, 
andre ganger ingenting. 

- Etterpå går jeg hjem og tenker på 
fremtiden. Jeg vet at det jeg gjør er 
galt. Men vi trenger penger til det dag-
lige brød, sier Abdullah.

Hjemme venter tre små nydelige 
søstre som skal forsørges. Kjærlig-
heten og omsorgen for dem lyser av 
Abdullah. Begge foreldrene er døde, 
og Abdullah og hans to eldre brødre 
forsørger familien ved å være med i 
guttegjengen. 

Selv skulle han ønske at både han Selv skulle han ønske at både han 
og søstrene kunne ta høyere utdan-
ning. Men i hjembyen deres, som er 
provinshovedstad for Gedo-regionen, 
fi nnes det ikke noe skolegang utover 
8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Ab-
dullah stille. Drømmene hans strekker 
seg imidlertid enda lenger:

Gutten med maskingeværet
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Bli med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i 
mange år vært en del av opplegget for 
konfi rmantene i Gjerpen menighet. 
Dette har vært en konkret måte som 
konfi rmantene (med god hjelp av 
velvillige foreldre og andre sjåfører) 
har fått oppleve "kristendom i praksis: 
Konkret arbeid for å bedre livssituasjo-
nen for mennesker som har det vanske-
lig.
I år er det, som du ser, spesielt krigs-
ofre som skal tilgodesees, og vi håper 
at alle tar godt imot konfi rmant-bøs-
sebærerne når de kommer for å be om 
ditt bidrag tirsdag 11. mars!

(forts. fra forrige side)
- Drømmen er å bli leder i samfunnet. 
Ikke en krigsherre, men en velutdan-
net, valgt leder. Da ville jeg oppfylle 
folks behov, bygge skoler og samle 
inn alle våpnene som er spredt overalt 
her. Våpen og ammunisjon er det 
eneste som skaper utrygghet i dette 
samfunnet. Jeg ønsker at det skal bli 
fred.

Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og 
andre mennesker i hans situasjon med 
å oppfylle noen av drømmene sine; 
enten det gjelder drømmen om mer 
skole, drømmen om ikke å være redd, 
eller drømmen om å kunne forme sin 
egen fremtid. 
11. mars kan hele  Gjerpen menig-
het bli med på å gjøre drømmer til 
virkelighet!

NOEN TALL OM 
FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN:FASTEAKSJONEN   

•  Fasteaksjonen er Kirkens 
Nødhjelps årlige innsamlingsak-
sjon. Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som jobber 
med katastrofehjelp, langsiktig 
utviklingsarbeid og påvirkning av 
holdninger og beslutninger.
•  Fasteaksjonen 2008 går av stabe-
len 11. mars og har fått navnet ”Fra 
drøm til virkelighet”. 
•  Fasteaksjonen er landets nest 
største dør-til-dør-innsamling, etter 
NRKs TV-aksjon.
•  I år setter fasteaksjonen fokus på 
mennesker som lever i skyggen av 
krig og terror.
•  Rundt 1100 menigheter deltar i 
aksjonen, og alle som vil kan melde 
seg som bøssebærer eller sjåfør ved 
å kontakte det lokale menighetskon-
toret.
•  40.000 konfi rmanter og voksne 
går med bøsse denne dagen.


