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ADRA Norge (Adventist Development and Relief 
Agency) er Adventistsamfunnets utviklings- og 
nødhjelpsorganisasjon som er en del av et globalt 
nettverk med arbeid i 120 land. 

ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forson-
ing gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen 
utdanning, helse og matsikkerhet. ADRA Norges 
programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive 
partnerskap som bygger lokal kapasitet. Programmene 
legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids-  
og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, 
demokratisk deltagelse og miljø. 

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til rask, effektiv 
og relevant nødhjelp takket være solid, lokal ekspertise, 
kombinert med regional og internasjonal koordinering.
ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bak-
grunn eller politisk eller religiøs tilhørighet.

ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av 
midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidrags-
ytere, er ADRA Norges viktigste støttespillere Utenriks-
departementet og Norad. ADRA Norge er medlem av 
Innsamlingskontrollen i Norge og registrert i Innsam-
lingsregisteret, samt i Enhetsregisteret (Brønnøysund).
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«Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær 
en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.» 
De fleste kjenner dette gamle kinesiske ordtaket. 
Det beskriver godt hva vi jobber for i ADRA Norge. 

Å gi bistand fra folk til folk er en balansekunst. Bistands- 
organisasjoner som ADRA Norge har et særskilt ansvar 
for å trå denne balansen varsomt. Vi skal hjelpe folk i 
akutt nød. Samtidig skal vi ikke ta fra folk mulighetene 
til å dekke sine egne behov i framtida. I dette lyset 
er kanskje den viktigste jobben for en bistandsorgani- 
sasjon å gjøre seg selv overflødig. 

Det er gjennom god utdanning at mennesker utvikler 
kunnskap, ferdigheter og holdninger som er helt nød-
vendig for å bygge lokalsamfunn, bygge velferd og møte 
framtidas utfordringer. Utdanning er nødvendig for 
å gjøre folk i stand til å kjempe for egne rettigheter. 
Altfor mange mennesker i verden har ikke tilgang til 
slik utdanning. 

Flere og flere barn går på skole, men det går sakte 
framover. Samtidig gjør krig, konflikt og dødelige 
sykdommer skolesystemene svært sårbare. Behovet for 
kvalifiserte lærere og materiell er nær uendelig. Derfor 
har ADRA Norge satt utdanning som jobb nr. 1 i 
årene som kommer. 

Vi prioriterer å samarbeide med lokale myndigheter 
for å etablere bærekraftige systemer og institusjoner for 
utdanning. Våre givere og samarbeidspartnere sørger 
for at skolemyndigheter, lærere og foreldre blir satt i 
stand til å gjøre det de aller helst vil: gi barna deres 
en god utdanning og mulighet til å ta ansvar for sin 
egen framtid. 

Utdanning for bærekraftig utvikling
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Geir Olav Lisle
Styreleder ADRA Norge
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I 2012 var fokus for Hjelpeaksjonen ADRAs arbeid i 
Peru. I Peru blir mange barn overlatt til barnehjem, og 
mye av ADRAs arbeid for utdanning og sosial kom-
petanse foregår derfor i samarbeid med barnehjem og 
organisasjoner som administrerer barnehjemmene.  
Årsakene til at barn havner på barnehjem er mange. 
Det handler ofte om dårlig økonomi, misbruk og vold. 
Mange av barna har jobbet på gatene som tiggere eller 
med annet barnearbeid som for eksempel i gruver eller 
med narkotikaproduksjon. Hver situasjon er unik.

Barnehjemmene sørger for det grunnleggende: mat, en 
seng å sove i og undervisning på offentlige skoler. Men 
hjemmene har ikke kapasitet til å følge opp hvert enkelt 
barn ytterligere. ADRA støtter barn, ungdommer og 
familier som er svært fattige, som ikke har inntekt eller 
tilfredsstillende bosted. For noen er det mulig med 
familiegjenforening. For andre vil det være avgjørende 
med en utdannelse før de skal forlate barnehjemmet 
i attenårsalderen. 

ADRA Norges program i Peru er tredelt:
1. Familiegjenforening og styrking av familiers 
 evne til omsorg. 
2. Yrkesutdanning og videre oppfølging av ungdom
 som skal forlate barnehjem.
3. Forebyggende sentre i belastede bydeler i Lima. 
 Fokus på barns rett til omsorg.

Hvert år velger ADRA et fokusland, et fokusprosjekt 
og et tema for den årlige Hjelpeaksjonen fra ADRA 
Norges prosjekter i Afrika, Asia eller Sør-Amerika. 
Hjelpeaksjonen er et samarbeidsprosjekt mellom  
Adventistsamfunnet og ADRA. Aksjonen er registrert 
på nettsidene til Norges Innsamlingsråd og gjennom-
føres i forståelse med Innsamlingskontrollen i Norge.

Hjelpeaksjonen:

En visjon om å gjøre en forskjell
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Antolina er en seksbarnsmor med et vanskelig liv 
bak seg. Etter å ha blitt mishandlet av mannen gjen-
nom flere år, forlot hun til slutt mannen sammen 
med barna. Det eneste arbeidet hun kunne finne var 
som hushjelp, nærmest en slavejobb hvor lønna bare 
så vidt holdt til mat for én person: «Jeg hadde ikke 
noe annet valg enn å ta med barna til et barnehjem. 
Jeg visste at på hjemmet ville barna i det minste få 
mat og en seng å sove i om natten. Det var mer enn 
jeg kunne tilby.»

Årene gikk. Antolina klarte aldri å skaffe nok inntekt 
til at hun kunne få råd til et sted å bo. Ingen av barna 
hadde et hjem å komme til: «Men en dag var det noen 
som fortalte om ADRA og at ADRA hjelper sånne som 
meg. Jeg var svært skeptisk og trodde ikke at noen ville bry 
seg eller hjelpe. Likevel ringte jeg nummeret som jeg hadde 
fått oppgitt. Noen få dager etter fikk jeg besøk av Nelly, ei 
hyggelig dame som arbeider for ADRA.»

Dette besøket ble det første skrittet på veien mot et nytt 
liv for Antolina. Antolina fikk rådgivningstimer med 
sosialarbeider, lesetrening og enkel matematikkunder-
visning. Hun fikk ikke bare masse ny selvtillit, men 
hun fikk også et lite rentefritt lån til å starte en egen 
forretning. Nå selger hun leker fra en liten bod som 
hun kan ta med seg rundt omkring. Forretningen går 
såpass bra at hun ikke lenger er fanget i den negative 
fattigdomsspiralen hvor hun jobbet for andre og knapt 
tjente noe som helst.

ADRA har også gitt Antolina et hus å bo i. Som et 
resultat av at hun nå har et hjem å tilby, har endelig 
Jordan, gutten hennes, flyttet ut av barnehjemmet.  
Nå får han bo hos moren sin hele tiden: «Jeg har savnet 
mamma og tenkt på henne hver eneste dag. Jeg er så 
glad og takknemlig for alt ADRA har gjort. Når jeg blir 
voksen vil jeg utdanne meg til regnskapsfører og passe på 
mamma!»

Utdanning for framtid

Nytt håp for Jordan og Antolina

Sommeren 2012 var 18 ungdommer på Solidaritets-
tur til Peru. Målet var å bygge hus til fattige familier 
i ADRAs prosjektområder i hovedstaden Lima.  
På forhånd ble penger til seks hus med toalett,  
senger og tepper samlet inn fra Vinterfestivalen på 
Lillehammer og privatpersoner.

De første dagene gikk med til gulvstøping. Underlaget 
ble klargjort, sement blandet, trillebårer trillet, sekker 
fylt og bøtter båret. Etter at sementgulvet hadde tørket, 
kom veggene som halvfabrikat; sett sammen og skru 
fast! Taket var bølgeblikk som ble spikret fast. Husene 
er veldig enkle, men utrolig mye mer enn det disse  

f ami l i ene 
har hatt fra 
før. Huset er 
ofte et viktig 
ledd i en ny 
begynnelse. 

Solidaritets-
turene blir arrangert av SABU, Adventistsamfunnets 
barne- og ungdomsorganisasjon, i samarbeid med 
ADRA Norge annethvert år. Turen er for ungdom fra 
18–30 år som vil bruke deler av sommerferien sin på 
å jobbe frivillig ved et av ADRAs prosjekter. 

Solidaritetstur til Peru
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Først blir alle barna ønsket velkommen. Deretter 
skal de øve seg på å vaske hendene sine. Barna bruker 
vann, såpe og en liten skrubb. Mens de skrubber 
hendene, teller de: moi, bi, bai, buon, bram; en, to, 
tre, fire, fem – og så går de og tørker hendene på 
håndklærne rett ved. Barna snakker litt i gruppen 
om hvor viktig det er å vaske hendene og så er det 
full applaus med rene hender. 

Barna storkoser seg og bryr seg ikke det minste om 
høna og kyllingene som hele tiden går i veien. Det er 
få av barna som har bøker hjemme, så det å få lov til å 
se bilder i en billedbok og høre fortellinger er atskillig 
mer eksotisk enn TV. 

I dag skal barna klippe og lime blomster i mange ulike 
farger. Til slutt skal gruppen avslutte med en liten løpe-
stafett. Barna løper to og to. Alle er vinnere! 

Doeun Mao (23 år) har gått på ADRA-kurs og blitt 
lært opp til å være leder for barnegrupper, som ledd 
i ADRAs forebyggende arbeid på landsbygda i Kam-
bodsja: «Jeg har lært mye og forandret meg! Før ble jeg 
lett aggressiv, ropte og skrek og brukte mange stygge ord. 
Nå vil jeg være med å utvikle denne landsbyen sammen 
med min familie.»

Utdanning i lokalsamfunn

Barnevennlige landsbyer i Kambodsja

Mange steder i Irrawaddy-deltaet i Myanmar kan 
kun nås med båt. Befolkningen bor i spredte bo-
setninger i deltaet, og er ekstremt sårbare for natur-
katastrofer som sykloner og oversvømmelser. Tap av 
bøfler og kveg er spesielt hardt for familiene etter-
som disse dyrene spiller en viktig rolle i produks-
jonen av avlinger. I tillegg til at bøflene brukes til 
å forberede og pløye jordene, trekker bøflene også 
vogner og blir brukt til mølledrift. Et tapt dyr er 
kostbart å erstatte.

Idéen bak bøffelbanken er enkel: En komité får opp-
læring. Mottakere i området velges ut av komitéen 
basert på bestemte kriterier som blir satt ut fra  

situasjonen i landsbyen, 
hva de eier fra før og 
om det er sykdom i 
familien. Mottakerne 
får to bøfler og må 
gi fra seg de første kalvene til banken. Komitéen vil 
gi kalvene videre til nye, trengende mottakere. Alle 
mottakere får opplæring i bøffelhold. Vannbøflene 
blir brukt på rismarkene, som pakkdyr og til melk.  
Bøffelmøkka blir tørket og brukt som gjødsel og brensel.

Familiene som får en bøffel får ofte økte inntekter fra 
jordbruksaktivitetene og har dermed et levebrød som 
gjør at de kan ta vare på familiene sine.

Utdanning for levebrød

Bøffelbanken i Myanmar
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Det er vanlig å spørre barn om hva de vil bli når  
de blir store. Spør du jentene på Keep Girls Safe- 
hjemmet i Nord-Thailand, vil mange si at de drøm-
mer om å bli lærere, sykepleiere eller leger. Men 
noen jenter blir stille og vil ikke svare fordi de er 
redde for at drømmene aldri vil gå i oppfyllelse. 
Flere av jentene kommer fra etniske minoritetsgrup-
per der mange ikke har statsborgerskap fordi de 
ikke kjenner rettighetene sine. 

Pin bodde sammen med besteforeldrene fordi faren 
måtte reise vekk for å jobbe. De gangene faren var til-
bake i landsbyen, måtte Pin bo sammen med ham hos 
en kamerat. Av og til bodde de også i andre landsbyer 
der Pin ikke kjente noen. Pins situasjon var veldig 
sårbar. Hun hadde ingen trygghet og fikk ikke gått 
regelmessig på skolen. Hun forteller at hun ofte følte 
seg ensom og frustrert.

Nook bor også på Keep Girls Safe. Familien hennes er 
en av de fattigste i landsbyen. Nook bodde sammen 
med moren og stefaren som var voldelig og brukte  
mesteparten av lønna si på alkohol. Familiemedlem-
mene rømte når stefaren begynte å slå. Mange ganger 
hørte hun andre landsbybeboere håne familien.

Pin og Nook har forskjellige bakgrunner, men hoved-
problemet deres er det samme. De er barn i høyrisiko 
for å bli utsatt for menneskehandel og misbruk, og de 
har ikke statsborgerskap. Jentene var i behov for beskyt-
telse, og ADRA tilbød dem derfor en plass på Keep 
Girls Safe-hjemmet. Her får de utdanning, psyko-sosial 
støtte og et trygt sted å bo. 

ADRA begynte straks prosessen med å søke om 
statsborgerskap for de to jentene som begge er født 
i Thailand og har rett til statsborgerskap. Uten stats-
borgerskap vil de aldri få rettferdig lønn, ikke kunne 
reise utenfor provinsen, ikke få tilgang til allmenne 
helsetjenester og ikke få vitnemål fra høyere utdanning.
I 2012 ordnet det seg med statsborgerskap for de to  
jentene. ADRA jobber for å bevisstgjøre lokalsam-
funnene i Nord-Thailand om rettigheter slik at flere 
kan få de samme tilbudene og tjenestene som andre. 
Pin og Nook har fått mulighet til å drømme om en 
framtid der de kan nå mål ved hjelp av kunnskap og 
utdanning. 

Pin og Nook er pseudonym.

Utdanning for rettigheter

Retten til statsborgerskap
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Sudan
Khartoum
Omdurman

«Jeg skal aldri glemme den dagen jeg holdt i en penn for 
første gang! Tenk, nå kan jeg skrive under med navnet 
mitt når jeg skal signere papirer. Før måtte jeg underskrive 
med fingeravtrykket mitt. Nå forstår jeg hva som står på 
skiltene i byen og jeg kan lese i avisene. Jeg forstår klokka 
og har lært meg å planlegge dagen.» 

Nora reiste til Omdurman, Sudan, da hun var 10 år for 
å hjelpe den eldre søsteren. En dag, knapt fire år senere, 
kom plutselig faren på uventet besøk. Han hadde ikke 
sett døtrene sine på fire år, men nå hadde han fått et 
lukrativt tilbud om ekteskap for fjortenåringen. Faren 
ville hente Nora hjem. 

«Jeg fortalte faren min at jeg går på skole, at jeg gjerne 
vil fortsette utdanninga, at jeg både kan lese og skrive. 
Min far ble ganske sjokkert. Han ville ikke tro det han 
hørte, så han dro noen brev ut av lomma si. Han ba meg 
lese adressene på konvoluttene. Deretter åpnet han et av 
brevene og lot meg lese innholdet. Jeg leste helt perfekt. 
Etterpå smilte han stort og sa: - Nora, Jeg er så lykkelig 
for at du kan lese. Jeg er så stolt av deg. Nå vil jeg dra 
hjem og fortelle slektningene våre at datteren min går på 
skole og kan lese. Du kan få lov til å være her og fullføre 
utdanningen ettersom det er ditt ønske! »

Nora er i dag en svært motivert og dedikert elev: «Jeg 
er så lykkelig fordi ADRAs lesegruppe har reddet meg 
fra et altfor tidlig ekteskap. Jeg kommer til å fortsette 
skolegangen!»

Utdanning mot tidlige ekteskap

Slapp å gifte seg fordi hun kunne lese 
(Nora, 14)

Sør-Sudan
Juba
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I mange pastorale samfunn er det relativt vanlig at 
unge jenter ikke får en utdanning. Dette trenger 
ikke å være på grunn av fanatiske tolkninger av re-
ligiøse skrifter eller fordommer mot jenter, men det 
kan være resultat av mangeårige kulturelle tradis-
joner som handler om at jenter skal giftes bort i ung 
alder som medgift for penger eller dyr.

Når den unge jenta når pubertetsalder, begynner folk 
fra landsbyen eller omkringliggende landsbyer å tilby 
foreldrene medgift. Noen tilbyr sauer eller geiter. De 
rikere tilbyr kanskje kuer eller penger. I enkelte kulturer 
der kvegdriften står sentralt, kan tilbudet om medgift 
dreie seg om store verdier. De rikeste familiene kan 
tilby så mye som 100 kuer eller mer. Dette systemet 
har stor betydning for jentas foreldre. Dersom de er 
svært fattige, vil motivasjonen for å gifte bort datteren 
i ung alder være veldig sterk. I de fleste tilfellene tar 
foreldrene imot det beste økonomiske tilbudet og dat-
teren må gifte seg med en som ingen i familien kjenner. 

Tradisjonene med å gifte bort jentene i ung alder, 
ofte kombinert med en generell mangel på kunnskap 
om viktigheten av utdanning, gjør at mange jenter i 
Sør-Sudan ikke får en formell utdanning. Dersom det 
finnes en skole i nærheten av landsbyen, kan det hende 
at foreldre sender døtrene dit for to eller tre års sko-
legang, men så må de slutte slik at mødrene kan lære 
dem å være gode husholdere og lage mat. Tendensen 
er at jenter begynner sent på skolen - og slutter tidlig. 
Den generelle mangelen på utdanning medfører at nye 
generasjoner unge kvinner mister muligheten til å lære 
å lese og skrive. Disse menneskene vil aldri nå sitt fulle 
potensiale og landet får ikke utnyttet menneskelige 
ressurser og tjenestene disse kunne ytt dersom de hadde 
fått lov til å gå på skole og fått en utdanning. 

I Sør-Sudan (Eastern Equatoria State) sikrer ADRA at 
- mange jenter gis mulighet til å gå på skole lengre. 
 (Ekteskap og barnefødsler må dermed vente.)

- lærere får utdanning (etter mange år med krig,  
 finnes det svært få lærere med utdanning i Sør-Sudan) 

- Foreldre og landsbyledere undervises om viktigheten 
 av utdanning

Utdanning for å bygge et land 
Mennesker er landets viktigste ressurs
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I mer enn 20 år har borgerkrig, stammeoppgjør og 
lovløshet preget Somalia. Krig og konflikt i kom-
binasjon med tørke og hungersnød, har rammet 
mennesker, dyr og økonomi. Skolegang og utdan-
ning har blitt satt tilbake. 

I dag regner en med at 80 % av Somalias innbyggere 
er analfabeter. 20 % kan lese, og av disse er kun 35 % 
kvinner. 50 % av alle som går på skolen slutter etter 
4. klasse. I hovedsak slutter jenter på skolen tidligere 
enn gutter. Manglende utdanning er ofte synonymt 
med arbeidsledighet og en følelse av håpløshet. Dette 
rammer ofte unge gutter, ettersom jentene vanligvis 
hjelper til hjemme. 

ADRA har arbeidet i Somalia siden 1992. ADRAs inn-
sats har i stor grad dreid seg om energi, vann / sanitær, 
nødhjelp, primærhelse og utdanning. ADRA fortsetter 
å bygge skoler og utdanne lærere, jobbe med kapasitet 
og motivasjon av elever og lærere. I dag er ADRAs 
utdanningsprogram fokusert på primærutdanning, 
yrkesopplæring for ungdom, leseopplæring for voksne 
og utdanning av lærere. ADRA Norge har jobbet mål-
rettet sammen med ADRA Somalia om utdanning i en  
årrekke, med støtte fra Utenriksdepartementet, Norad 
og faste givere i tillegg til enkelte internasjonale part-
nere. Folk i Somalia er lei av krig og håper på fred. En 
ny grunnlov er utarbeidet for landet, berømmet av FN 
som en «historisk prestasjon». Mange som ikke tidligere 
hadde utdanning har nå muligheten.

Utdanning for fred

Utdanning løser frustrasjon og gir arbeid

Somalia

Mogadishu
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Etiopia
Addis Abeba

Gimbie

Å bli gravid i Etiopia innebærer en helsemessig 
risiko. Med svært få kvalifiserte jordmødre, er mødre 
overlatt til familie og tradisjonelle fødselshjelpere 
uten kvalifikasjoner eller utstyr som kan hjelpe i 
tilfelle av komplikasjoner. Noen ganger hender det 
at unge mødre pådrar seg livsvarige fødselsskader 
eller dør på grunn av blødninger eller infeksjoner. 
Når en kvinne dør, er det en tragedie for familien. 

Majoriteten av Etiopias befolkning på 92 millioner er 
bønder med små jordlapper. Det finnes få redskaper 
og jordbruket er avhengig av nedbør og jordsmonn.  
Problemene med underernæring, feilernæring og 

sykdommer blir ytterligere forverret av den generelle 
mangelen på primære helsetjenester, særlig på landsbygda. 
I Vest-Wollega har ADRA Norge i en årrekke bidratt 
til bedret mødre- og spedbarnshelse gjennom et  
samarbeid med Gimbie Adventist hospital og tilhørende 
landsbyklinikker. De siste årene har ADRA bidratt til at 
fødeavdelingen er styrket og til at overlevelsesprosenten 
har beveget seg i positiv retning. Knyttet til de avsides- 
liggende landsbyklinikkene har ADRA et program for 
utdanning av sykepleiere for at disse kan bli kvalifiserte 
jordmødre. Gravide kvinner kommer til klinikkene for 
svangerskapskontroll, veiledning og råd. Det skulle ikke 
være slik at kvinner dør når de gir liv.

Utdanning for helse

Utdanning for jordmødre og sykepleiere

I 2012–13 var ADRA Norge med i et nettverk der 
målet var å lære mer om romfolk i Europa ved 
bevisstgjøring og deling av god / bestepraksis for  
integrering av rom. 

Nettverket besto av 8 organisasjoner fra Portugal, Romania, Bul-
garia, Litauen og Norge og ble ledet av ADRA Bulgaria. Gjennom 
møter i de respektive landene og forskning i hvert land ble det 
produsert en «Manual om Romfolkets Historie og Kultur i Europa» 
og et kompendium om «God / beste praksis» for Integrering av 
rombarn i landenes utdanningssystemer. 

Tradisjonelt finnes det i Norge to grupper av rom som har status 
som nasjonal minoritet: rom (sigøynere) og romani (tatere). Pro-
sjektet ble støttet av Europakommisjonen.

Samarbeidsorganisasjoner for Core-prosjektet:
ADRA Bulgaria
ADRA Norge
Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance – AMALIPE, Bulgaria
DESINCOOP, Portugal
Kyustendil kommune, Bulgaria
Liga Pro Europa, Romania
National Centre for Educational Integration of Children and Students from 
Ethnic Minorities (COIDUEM), Bulgaria
Roma Community Centre, Litauen
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Lastebil i Niger
I 2012 var Niger og nabolandene i Sahel-regionen rammet av sultkatastrofe. 
ADRA Norge var med på å kjøpe en lastebil som kunne frakte mat og vann til 
de rammede. Lastebilen brukes videre i ADRAs nødhjelps- og vannprosjekter 
i Niger som gir rent vann til flere tusen mennesker. Kjøreforholdene kan være 
tøffe, og det er derfor viktig med et solid kjøretøy.
Total prosjektverdi: Euro 19 000 
ADRA Norge: NOK 37 698
Partnere: ADRA i Niger, Canada, Frankrike og Danmark

Nødhjelpsprosjekter 2012:

Tørke i Somalia
Afrikas Horn ble rammet av tørke og sultkatastrofe i 2011. ADRA fortsatte 
nødhjelpsinnsatsen i Somalia også i 2012. 80 internt fordrevne familier i Banadir 
fikk matpakker med ris, mel, olje, sukker og pulvermelk for to måneder. 130 
familier fikk nødhjelpspakker bestående av vaskebaljer, sovematter og mygg-
netting. Til sammen hjalp prosjektet ca. 1 260 mennesker.
Total prosjektverdi: USD 36 000 
ADRA Norge: NOK 150 639
Partnere: ADRA Somalia, ADRA Tsjekkia

Maliske flyktninger i Niger
I januar flyktet tusenvis av maliere over grensene til nabolandene på grunn av 
konflikten i Mali. ADRA installerte 100 latriner, drillet brønner og distribuerte 
550 hygienepakker i grensebyen Ayourou i Niger.
Total prosjektverdi: USD 322 845 
ADRA Norge: NOK 28 794
Partnere: ADRA-nettverket og UNHCR

Kongolesiske flyktninger i Rwanda og Uganda
I april flyktet mange mennesker fra Den demokratiske republikken Kongo over grensene 
til nabolandene Rwanda og Uganda på grunn av uroligheter. I Rwanda bygget ADRA 
57 hus i Kigeme-leiren slik at denne fikk kapasitet til å ta imot flere flyktninger. ADRA 
Uganda hjalp 7 500 flyktningfamilier i Kamwenge-distriktet i Sørvest-Uganda med frø, 
jerrykanner og jordbruksredskaper slik at de kunne dyrke sin egen mat og bli selvhjulpne.
Total prosjektverdi: Rwanda: USD 64 000, Uganda: USD 119 586 
ADRA Norge: Rwanda: NOK 29 943, Uganda: NOK 29 617
Partnere: ADRA-nettverket

Snøstorm i Montenegro
Fra 4. – 11. februar ble deler av Montenegro rammet av den verste snøstormen 
på over 100 år. 45 000 mennesker ble isolert etter at veier og togskinner ble 
blokkert av snøen og mange hadde ikke elektrisitet. ADRA distribuerte mat- og 
hygienepakker til 200 familier i de hardest rammede områdene.
Total prosjektverdi: USD 12 500 
ADRA Norge: NOK 8 436
Partnere: ADRA Montenegro, ADRA International, ADRA Trans-Europe

Når katastrofer rammer kan ADRA være raskt tilstede med nødhjelp på 
grunn av sitt verdensomspennende nettverk i 120 land. ADRA hjelper til i 
den akutte fasen – men alltid med langsiktighet og bærekraft i tanke. 
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Flom i India
I juni kom monsunregnet tidlig og førte til flom i Assam-staten fram til oktober. 
ADRA distribuerte hygienepakker og gjennomførte et «cash for work»-program 
i områdene som var rammet. I tillegg hjalp ADRA målgruppen (698 familier) 
med husly og reparasjon/installasjon av 54 brønner og 104 latriner med støtte 
fra ECHO. 
Total prosjektverdi: USD 31 251
ADRA Norge: NOK 28 712
Partnere: ADRA-nettverket og ECHO

Flom i Myanmar
I juli førte monsunregnet til at elvene Thanlwin og Irrawaddy flommet over og 
skapte problemer i Irrawaddy-området og Karen-staten med tre ganger så mye 
vann enn tidligere flommer. ADRA distribuerte «mini shelter kits» til 500 familier 
som mistet husene sine i Tharbaung, Irrawaddi og det ble plantet nye vinterav-
linger med peanøtter i Hpa-An, Karen-staten, noe som hjalp 3 250 mennesker.
Total prosjektverdi: USD 47 863 
ADRA Norge: NOK 28 710
Partnere: ADRA-nettverket

Flom i Luzon, Filippinene
I august ble mer enn 4 millioner mennesker i 17 provinser i Luzon rammet av 
flom etter en tropisk storm. ADRA hjalp 1 200 familier med verdikuponger på 
300 kr per familie slik at de kunne kjøpe det nødvendigste.
Total prosjektverdi: USD 67 398 
ADRA Norge: NOK 29 617
Partnere: ADRA-nettverket

Orkanen Sandy i Haiti
I oktober ble USA, Haiti, Den dominikanske republikk og andre øyer i Karibia 
rammet av orkanen Sandy. ADRA var raskt tilstede med nødhjelp i de forsk-
jellige landene. ADRA Norge støttet nødhjelpsarbeidet med å gi rent vann og 
sanitære tjenester til 3 lokalsamfunn i Nippes, Haiti for å forebygge vannrelaterte 
sykdommer.
Total prosjektverdi: Euro 205 200
ADRA Norge: NOK 16 851
Partnere: ADRA-nettverket, German Foreign Ministry

Syriske flyktninger i Jordan
I 2012 flyktet mange mennesker fra det krigsrammede Syria til nabolandene. 
ADRA distribuerte 3500 pakker med varme vinterklær og tepper til familier med 
mange barn slik at de kunne klare seg gjennom den kalde vinteren. 
Total prosjektverdi: Euro 421 265
ADRA Norge: NOK 11 017
Partnere: Jordanien Hashemite Charity Organization, ADRA-nettverket, Ger-
man Foreign Ministry

Tyfonen Pablo – Filippinene
4. desember herjet tyfonen Bopha (lokalt kjent som Pablo) i områdene Baganga, 
Davao Oriental, Negros Oriental og Palawan. Dette var den sterkeste tropiske 
stormen i 2012. ADRA hjalp 3200 familier i Davao Oriental med matpakker 
og drikkevann.
Total prosjektverdi: USD 147 250
ADRA Norge: NOK 13 990
Partnere: ADRA-nettverket, Global Medic
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ADRAs gavekortkampanje «Gi en mulighet» er særlig 
myntet på tiden før jul, men kortene er laget slik at 
de kan brukes som gavekort hele året. Inntektene fra 
gavekortene er å regne som øremerkede gaver til det 
temaet eller prosjektet som er beskrevet i det enkelte 
kortet. Gavene er derfor noe mer enn rene symbolgaver. 
I 2012 introduserte ADRA ett nytt geitekort. Inntekter 
fra dette kortet øremerkes en geitebank i Myanmar.  
I 2012 solgte ADRA gavekort for 156 000 kroner. 
Dette var ny rekord for gavekortkampanjen! 

ADRA i Norge
Gi en mulighet:
Ny rekord for gavekortkampanjen

Våren 2012 arrangerte russen på Tyrifjord videregående 
skole loppemarked til inntekt for ADRA. Det ser ut til 
at folk aldri blir lei av loppemarked, og selv om skolen 
ligger langt ut på landet, var det mange ivrige kjøpere 
som sørget for et godt resultat. Russen fikk inn over 
20 000 kroner denne dagen!

Russ fra Tyrifjord vgs  
arrangerte loppemarked 

ADRAs samarbeidsskoler gjør hvert år en innsats 
som setter varige spor i verden. Skolene deltar i 
den årlige Hjelpeaksjonen med svært gode resultat. 
ADRA Norge vil gjerne takke skolene helt spesielt 
for deres innsats med forberedelser og gjennom-
føring av innsamlingsaksjonen.

Skolens læreplan, Kunnskapsløftet, gir rom for å  
arbeide bredt med globale tema knyttet til forskjellige 
fag på ulike klassetrinn og nivå. Når globale emner i 
undervisningen knyttes til Hjelpeaksjonen, oppleves  
samarbeidet med ADRA særdeles meningsfylt for elever, 
lærere og ADRA.

Høsten 2012 var en aktiv tid hvor ADRA besøkte 
skoler, kirker, barnehager og foreninger. Fram mot jul 
arrangerte kirker og skoler konserter og samlet inn til 
ADRAs prosjekter. Vatneli skole (Sandnes) arrangerte 
bl.a. «VAM», Vatneli ADRA-Marked, på årets mest 
snørike dag, og Torderød skole i Moss ga alle de til-
stedeværende en stor opplevelse da de fremførte AD-
RA-musikalen «Ikke like, men likevel.»

ADRA kommer gjerne og besøker og inspirerer til ditt 
arrangement der du bor. 

Utdanning i Norge: Samarbeidsskolene 

ADRAs samarbeidsskoler:
Ekrehagen skole, Tromsø
Engesvea skole, Lillehammer
Mokollen skole, Sandefjord

Møllebakken skole, Bergen
Nidelven skole, Trondheim
Rosendal skole, Mjøndalen
Sauar friskole, Sauherad

Torderød skole, Moss
Tyrifjord barne- og ungdoms- 
skole, Hole
Tyrifjord vgs, Hole

Vatneli skole, Sandnes/Stavanger
Østmarka skole, Oslo
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ADRAs faste givere er en sammensatt gruppe menne-
sker som alle har til felles at de tenker på andre og kan 
avse noen kroner hver måned til å støtte ADRAs arbeid. 
200 kroner trukket direkte fra konto via AvtaleGiro 
er noe som mange nordmenn ikke vil savne. Men for 
ADRA er dette viktige midler. 

Som fast giver for ADRA støtter du arbeidet for de som 
trenger det aller mest med et fast beløp hver måned. 
Gaven din hjelper oss med å dekke ADRAs egenandel 

for støtten fra Norad og andre offentlige instanser. Som 
Venn for livet mottar du velkomstpakke og halvårlige 
rapporter fra ADRAs arbeid. 

Venn for livet har hovedfokus på utdanning- og sam-
funnsutviklende prosjekter. I 2012 ble midler fra Venn 
for livet benyttet i fire land på Afrikas horn, Somalia, 
Sør-Sudan, Sudan og Etiopia.

Venn for livet 

Man kan ikke være blind for all den nøden som finnes 
rundt omkring i verden. Sult og naturkatastrofer viser 
at hjelpeorganisasjoner som ADRA har en viktig op-
pgave å utføre. Fordi nøden kan være så overveldende, 
liker jeg ADRAs motto om å forandre verden -  ett liv 
om gangen. Da blir med ett hjelpearbeidet litt nærere 
for meg, for det handler om å hjelpe enkeltmennesker; 
å oppfylle de behovene som vi tar som en selvfølge.

Som lærer forteller jeg ofte elevene mine at det å være 
født i Norge er som å vinne Jackpot i Lotto hver dag. 
Med ADRAs fokus på utdanning og helseopplysning 

kan jeg gjennom støtte-
programmet Venn for livet  
være med på å dele denne 
«lottogevinsten» videre 
hver måned med de som 
trenger det mer enn meg. 

Leif N. de Lange
lærer, Moss.
Ivrig syklist og Venn for livet
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Regnskap
Anskaffede midler 2012 2011

Tilskudd
Offentlige
Norad  7 947 009  6 000 000 
EU  122 644 
Andre  128 073  123 916 
Ikke-offentlige midler
SDA-DNU  528 245  512 979 
Andre  438 256  20 000 
Sum tilskudd  9 164 227  6 656 895 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  3 211 651  3 600 597 
Venn for livet  639 600  565 560 
Gaver til katastrofehjelp  47 525  71 047 
Andre øremerkede gaver  1 270 249  1 566 331 
Frie gaver  1 295 830  1 085 446 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  6 464 855  6 888 980 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter  71 832  349 
Andre godtgjørelser  1 100     
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  72 932  349 

Finans-/investeringsinntekter
Finansinntekter  109 515  92 099 
Sum anskaffede midler  15 811 529  13 638 323 

Forbruk av midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  760 493  856 469 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  149 693  81 974 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  910 186  938 443 

Kostnader til formål
Forbruk NORAD-tilskudd  7 358 341  5 555 556 
Forbruk EU-tilskudd  114 898 
Forbruk andre tilskudd  418 256 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  2 234 983  3 342 217 
Formålsaktiviteter i Norge  938 658  748 400 
Andre kostnader til formål  1 975 956  3 033 320 
Sum kostnader til formål  13 041 092  12 679 493 
Administrasjonskostnader  573 405  822 280 
Sum forbruk av midler  14 524 682  14 440 216 

Årets aktivitetsresultat  1 286 846  (801 893)

Tillegg / reduksjon formålskapital
Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner  879 689  6 000 
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner  (149 195)  (809 973)
Ovf. Annen formålskapital  556 353  2 079 
Sum tillegg / reduksjon formålskapital  1 286 846  (801 893)ad
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Inntekter 2012
Offentlige midler 8 197 726 51,8 %

Innsamlede midler, gaver mv.  40,9%
 Hjelpeaksjon 3 211 651 20,3 %
 Venn for livet 639 600 4,0 %
 Gaver til katastrofehjelp 47 525 0,3 %
 Andre øremerkede gaver 1 270 249 8,0 %
 Frie gaver 1 295 830 8,2 %

Tilskudd Adventistsamfunnet 528 245 3,3 %

Finans- og andre inntekter 620 703 3,9 %

Sum  15 811 529  

Forbruk av midler 2012
Kostnader til formål i utlandet  11 987 535  82,5 %

Formålsaktiviteter i Norge  1 053 556  7,3 %

Anskaffelse av midler  910 186  6,3 %

Administrasjon  573 405  3,9 %

Sum 14 524 682 

* Land der ADRA Norge har programavtale med Norad 2011–2013 (ett utviklingsprosjekt i hvert av dem)   

Land utvikling nødhjelp
Ant. direkte 

mottagere
Ant. indirekte 

mottagere
Sum

mottagere

Thailand 5 0 16 334 17 660 33 994
Kambodsja 1 0 1 200 1 200 2 400
Ungarn 2 1 100 0 100
Sudan* 1 0 5 190 0 5 190
Sør Sudan* 3 0 19 405 0 19 405
Etiopia 2 0 51 387 0 51 387
Somalia* 2 1 69 828 25 200 95 028
Peru 2 0 2 730 8 250 10 980
Myanmar 1 1 3 295 0 3 295
Montenegro 0 1 1 000 0 1 000
Niger 0 2 2 500 0 2 500
Rwanda/ Uganda 0 1 37 500 0 37 500
India 0 1 3 400 0 3 400
Filippinene 0 2 22 000 0 22 000
Haiti 0 1 2 720 0 2 720
Jordan 0 1 17 500 0 17 500
Total 19 12  256 089  52 310  308 399 

Antall prosjekter

Samarbeidspartnere
ADRA Norge har et langsiktig samarbeid med en rekke lokale partnere om å gjennomføre 
prosjektene. Gjennom regelmessig rapportering, prosjektbesøk og evalueringer, samt årlig 
revisjon sikrer vi at pengene brukes effektivt og i samsvar med formålet.

17
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En stor gruppe gutter og jenter sitter på huk i 
skyggen av et mangotre og kopierer med fingeren i 
støvet mens læreren skriver med kritt på en ripete, 
svartmalt tavle. Det er engelskundervisning, og et 
monotont kor av barnestemmer gjentar glosene, 
akkompagnert av fuglesang og geitebreking. 

I Budi County, Eastern Equatoria stat i Sør-Sudan 
holder kun ca. 15 % av skoleklassene til i perma-
nente bygninger. Resten av undervisningen foregår 
under åpen himmel eller i små skur laget av grener, 
leire og strå. Den felles globale innsatsen for å nå 
tusenårsmålene om utdanning for alle, har på mange 
måter vært vellykket i Sub-Sahara Afrika. Statistikkene 
viser en økning i antall elever på barneskolen fra 65 % 
i 2002 til 75 % i 2012. Men bildet er mindre positivt 
når man ser på kvalitet i undervisningen. Bare 6 av 10 
elever fullfører barneskolen, og 28 % av ungdommer 
(15–24 år) kan ikke lese og skrive. I Sør-Sudan kan 
bare 40 % av ungdommene lese og skrive.

Den største utfordring for læring i Sør-Sudan er mangel 
på kvalifiserte lærere. I 2012 var bare 11 % av lærerne 
i Budi utdannet. Mindre enn 6 % av lærergruppen 
var kvinner, og ingen av dem hadde lærerutdanning.  
Lik adgang for begge kjønn og kvalitetsutdanning er der-
for et hovedfokus i ADRA Norges utviklingsprogrammer.

I mitt arbeid med utdanning i forskjellige deler av 
verden har jeg sett mange eksempler på utdanning  
basert på teoretisk kunnskapsformidling og gjentakelse 
av andres tanker og meninger. God utdanning må åpne 
opp for refleksjon, analyse og nytenkning. Den må 
engasjere hele mennesket, stimulere intellektet og gi 

praktiske samfunnsnyttige ferdigheter 
samt bidra til verdiskapelse, etiske hold-
ninger og religiøs forståelse og toleranse.

Det er inspirerende å være engasjert i 
ADRAs arbeid med å bygge kvalitetsut-

danning i land som er rammet av fattigdom og derved 
bidra til å:
• skape vekst og samfunnsutvikling
• åpne muligheter for den enkelte til å få lønnet arbeid  
 og økt inntekt
• gjøre individer i stand til å delta i demokratiske 
 prosesser i samfunnet
• fjerne barrierer og skape forståelse og forsoning 
 mellom mennesker

Takk til dere som har støttet ADRA Norges arbeid i 
2012 med å gi barn og voksne adgang til et rikere og 
bedre liv. Takk for at dere har støttet oss i kampen for 
en mere rettferdig fordeling av godene i verden.

Birgit Philipsen
Generalsekretær ADRA Norge

Utdanning for utvikling



ADRA-nettverket

Bistandstorget
Buddies for Africa
Digni
Frivillighet Norge
ForUM for utvikling og miljø
Innsamlingskontrollen i Norge 
Liv Olsen 
Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid 
i Norge)

Norges Innsamlingsråd 
Norges Kristne Råd (Global Info)
Hjelpesendinger
Rickard Wagn Jensen 
Romaniahjelpen
Utenriksdepartementet
Tørrlandskoordineringsgruppen (TKG, DCG) 
World View Images v. Frank Spangler
World Vision

Adventistsamfunnet i Norge:
Advent Nytt, Advent Ungdom,
Hope Channel, Vinterfestivalen, SABU,
Prosess, Skogli Helse og Rehabiliteringssenter,
Misjonsforeninger, Sunnhetsbladet, 
Norsk Bokforlag, menigheter, 
skoler og skoleavdelingen.

Vi ønsker å takke alle som forteller andre 
om ADRA og deltar i innsamlingsrettede  
aktiviteter, som for eksempel Hjelpeaksjonen.

Chandra Baier
Programkoordinator 
(sluttet juni 2012) ADRA Norge

Jeg glemmer aldri de Somaliske 
kvinnene jeg fikk møte og deres iver 
og takknemlighet for å ta del i ADRAs 
individualiserte utdanningsprogram. 
ADRA går til roten av de utfordringene 
mennesker møter, og arbeidet har 
derfor en langvarig effekt

“
Sylvi Nordvåg Bunken 
Regnskapsfører  
deltid ADRA Norge

ADRAs arbeid gjør en stor forskjell 
i mange menneskers hverdag. Som 
regnskapsfører er det oppmuntrende å 
se at så mange i Norge blir inspirert til 
å vise engasjement og gavmildhet som 
hjelp i dette viktige arbeidet.

“

Danilo Avileis
Økonomisjef / Programrådgiver 
ADRA Norge

Det er en glede å være en bro mellom 
mennesker som gir i kjærlighet og de 
som får nye muligheter og opplever 
at deres liv får en bedre retning. Det 
gjør meg ydmyk å tenke på at jeg rep-
resenterer så mange glade og gavmilde 
givere når jeg møter mottakerne. 

“
Gry Anita A. Haugen
Kommunikasjonsrådgiver 
ADRA Norge

Jeg er takknemlig for engasjementet 
som jeg opplever for ADRAs arbeid i 
Norge på så mange områder. For en 
stund siden møtte jeg ei lita jente som 
har en egen sparebøsse for ADRA fordi 
hun vil kjempe for rettferdighet. Sånt 
varmer. 

“
Britt Celine Oldebråten
Programkonsulent 
ADRA Norge

Etter at jeg jobbet et år for ADRA i 
Thailand i 2010, har ADRA blitt mer 
levende for meg. Jeg har fått erfart den 
viktige jobben ADRA gjør med å mobi-
lisere enkeltindivider, lokalsamfunn og 
myndigheter slik at de sammen jobber 
for forandring.

“

Berit Søreide 
Sekretær / Giveroppfølger deltid 
ADRA Norge

Den største gleden og inspirasjonen 
ved å arbeide for ADRA er å se at det 
nytter – barn og voksne får et nytt og 
bedre liv!

“

Støttespillere og samarbeidspartnere som ADRA Norge er knyttet til:

19



www.adranorge.no

www.facebook.com/ADRAvenn
www.twitter.com/adranorway
www.youtube.com/adranorway

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norway | Telefon 31 01 88 00 | post@adranorge.no
Gavekonto 3000.30.31035 | Aksjonskonto 3000.30.31000

ADRA Norge styre i 2012: Geir Olav Lisle (styreleder), Vidar Keyn, Finn Eckhoff, 
Gjermund Kittilsland, Bjørn Knutsen, Marit Myklebust, Kristel Tonstad, Birgit Philipsen (generalsekretær)

D
es

ig
n

: c
at

ch
m

ed
ia

.n
o


