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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 cirka 120 land. ADRA gir 
hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn 
og politisk eller religiøs tilhørighet. 

ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning 
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 barns og kvinners arbeids- 
og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter,  
utdanning, demokratisk deltagelse og miljø. 

I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og 
relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise 
kombinert med regional og internasjonal koordinering.
ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av 
midler og ressurser. I tillegg til faste givere og bidrags-
ytere, er våre viktigste støttespillere Utenriksdeparte-
mentet og Norad (direktoratet for utviklingssamarbeid), 
samt Adventistsamfunnets skoler og menigheter i 
Norge. ADRA Norge er medlem av Innsamlingskon-
trollen og registrert i Innsamlingsregisteret.
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ADRA Norge arbeider for at alle barn og unge skal 
få tilgang til utdanning. Utdanning kan bidra til å 
skape forståelse, respekt og fred i samfunn som har 
lidd under årtier med konflikt. Utdanning åpner 
muligheter og gir nytt håp for framtiden for unge 
som er vokst opp med krig og vold som en naturlig 
del av livet. 

En tidligere undervisningsminister fra staten Upper 
Nile i Sør-Sudan ga for en tid tilbake uttrykk for at 
det største behovet i Sør-Sudan er utdanning. Han 
begrunnet dette med at traumatiserte barn og unge 
som er uskyldige ofre for borgerkrigen, har behov 
for et fristed med trygge rammer for å få tilbake en  
normalisert hverdag. 

Utdanning er et viktig redskap til å forebygge at hat og 
propaganda fører til at barn engasjeres i voldelig adferd 
og blir en del av eskalerende konflikter. I Somalia er 
adgang til arbeidsmarkedet for unge mennesker en 
viktig faktor for å forebygge at ungdom engasjerer seg 
i ytterliggående bevegelser. 

Rapporter om jenter og kvinner som er ofre for seksuell 
vold, overgrep og drap i krigssoner eller flyktningleirer 
er blitt en del av nyhetsbildet. Skoler kan yte beskyt-
telse for jenter i deres hverdag. Utdanning er også en 
forebyggende faktor mot tidlige ekteskap, omskjæring 
av jenter og seksuell utnyttelse eller vold. 

Voksenundervisning og økte inntekter setter foreldre i 
stand til å ta bedre vare på barna, å støtte dem i deres 
skolegang, og å motvirke barnearbeid og menneske-
handel.  

Med støtte fra Norad startet ADRA Norge i 2014 et 
5-årig utdanningsprogram i Somalia, Sudan, Sør-Sudan, 
Etiopia og Myanmar. Programmet vil forbedre utdan-
ningstilbud for cirka 300 000 jenter og gutter, og gi 
leseferdighet og yrkesutdanning til 22 550 kvinner og 
ungdommer. Programmet fokuserer på undervisnings- 
kvalitet og læring med vekt på inkludering av jenter, 
funksjonshemmede og barn fra minoriteter eller andre 
marginaliserte grupper. 

Frihet og demokratisk deltakelse bygger på folke- 
opplysning og engasjement. ADRAs utdannings- 
programmer er et viktig bidrag til medmenneskelig 
forståelse og respekt i kampen mot undertrykkelse og 
ulikheter, slik at barn og unge kan vokse opp uten frykt 
og med muligheter til å utvikle sitt potensial.

Utdanning for fred og beskyttelse
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Tider med konflikt og uro i et land, skal ikke stoppe 
et barn fra å gå på skole. Å opprettholde en så nor-
malisert hverdag som mulig, er viktig for familiene. 
Skolegangen kan noen ganger være det eneste som 
gir håp om at det mulig å vinne tilbake hverdagen.

I Sør-Sudan arbeider ADRA med utdanning av lærere 
og kompetanseheving for lokale utdanningsmyn-
digheter. På anmodning av utdanningsmyndighetene i 
delstaten Eastern Equatoria State gjennomførte ADRA 
for to år siden en undersøkelse i Nord-Kapoeta om 
utdanningssituasjonen. Man fant at færre enn 400 barn 
gikk på skole i dette distriktet hvor det bodde mer enn 
100 000 mennesker. Svært få av lærerne viste å ha noen 
annen form for utdanning enn noen år på skolebenken. 
Dette var foreldrene klar over, og de så dermed ingen 
hensikt i å sende barna på skolen. 

ADRA samarbeider med foreldregrupper, lokale myn-
digheter og andre organisasjoner om å skape en mest 
mulig tiltrekkende skolekultur, slik at foreldre vil ønske 
å sende barna til skolen. En av motivasjonsfaktorene 
for at foreldre skal sende barna til skolen i sårbare 
og konfliktrammede områder, er tilbudet om mat og 
drikke. Samarbeidet går på tvers av organisasjoner til 
fordel for menneskene som lever her. ADRA jobber for 
eksempel med WFP for distribusjon av mat og med 
Unicef om distribusjon av skolemateriell. Samarbei-
det på tvers av organisasjoner og lokale myndigheter i 
Sør-Sudan bidrar til å sikre varige resultater av arbeidet. 

«Vi som tilhører Toposa-stammen, setter pris på tradis-
jonene, på kuene og familiene,» sa Josef da vi møtte 
han i Nord-Kapoeta i Sør-Sudan. «Alle som kommer 
hit må forstå og respektere vår kultur slik den har vært 
i århundrer. Det er utgangspunktet. Så kan vi arbeide 
videre.» Josef er village chief og en respektert leder i sitt 
lokalsamfunn. Han fortsatte: «Etter at ADRA begynte 
med kurs for landsbyledere og foreldre, har vi lært mye. 
Vi har begynt å åpne oss, og vi innser at vi ikke har noen 
personer i dette området med utdanning. Det er vanlig at 
en person eier minst 3–400 kuer. En mann har kanskje 
opp til 10 koner. Han kan ha 40–50 barn. Kuene kan 
dø. Men hva med barnas fremtid? Det bekymrer oss.»

I Nord-Kapoeta i Sør-Sudan motiveres foreldre til å 
sende barna til skolen gjennom ADRAs motivasjons- 
og opplæringsgrupper, såkalte «Parents and Teacher`s 
Associations», PTA-grupper. En av utfordringene som 
diskuteres i gruppene er tidlige giftermål og medgift- 
systemet. Noen foreldre frykter at døtrene vil bli pros-
tituerte dersom de får utdanning, eller at de ikke vil få 
medgift for datteren, en tradisjon som mange hevder 
er et være eller ikke-være. Slik frykter befolkningen 
at kultur og tradisjoner er i fare. Uten åpen dialog 
på befolkningens premisser kan derfor utdanningen 
oppfattes som en trussel. I samtalegruppene kommer 
ofte foreldrene og lærerne fram til at det positive i kul-
turen vil bestå selv om barna får utdanning. Sangene, 
dansene, klærne, kunsten og fortellingene vil ikke bli 
borte. Jordbruket vil bedres, og barna vil få bedre helse. 

Sør-Sudan
Dialog gir økt fremmøte på skolen

Fo
to

: F
ra

n
k 

Sp
an

gl
er



5

På Lorema-skolen i Budi får tre lærere utdanning  
gjennom ADRAs program: Lohutu, Bruzoo og Lawrence. 
De tre lærerne utrykker mye av det samme når vi spør 
hvorfor de er lærere: De ville bidra til utviklingen av 
samfunnet. ADRAs tilbud om lærerutdanning i Budi 
har vært viktig for lærerne: «Jeg har fått større selvtillit 
og større glede av undervisningen etter at jeg fikk ta 

del i ADRAs lærerutdanning,» sier Lawrence. «Jeg  
jobbet som lærer i noen år før jeg fikk tilbudet om denne 
utdanningen,» sier Bruzoo. «Jeg trengte virkelig denne 
utdanningen, for jeg visste ikke hvordan jeg skulle lede en 
skoleklasse. Nå har jeg blitt mye flinkere til å organisere, 
planlegge, motivere og lede.»

Fokusland for ADRAs landsinn-
samling i 2013 (Hjelpeaksjon), 
var Sør-Sudan. Etter at aksjo-
nen var avsluttet, brøt det ut 
stor uro i landet fra desember 
2013. Til tross for uroen har 
ADRAs arbeid i Eastern Equa-
toria State kunnet fortsette. 
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Verdenssamfunnet definerer utdanning som en 
menneskerett. Når målet er utdanning for alle barn, 
inkluderer det barn som vokser opp i konflikt og 
krise. Utdanning beskytter barn fra å bli rekrut-
tert til væpnede grupper, tvangsarbeid, prostitusjon, 
kriminalitet og bruk av rusmidler. 

Utdanning er også et viktig bidrag til rehabilitering 
av barn og ungdom som på ulikt vis har vært ofre for 
krig og konflikt. Utdanning gir håp om at det finnes 
en fremtid - og bidrar dermed til bedret psykisk og 
sosial helse. Barn som får gå på skole takler bedre sine 
traumer etter smertefulle opplevelser. Unesco, FNs 
organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kom-
munikasjon, hevder at mange samfunn som er rammet 
av krig, konflikt eller naturkatastrofer verdsetter utdan-
ning høyere enn materielle goder, men samtidig er en 
av utdanningens virkninger økt inntekt og fremgang. 

Somalia
Samlende og 
inkluderende 
utdanning

Utdanning skulle aldri bli rammet i krise. 
Utdanning kan ikke vente på at kriger skal ta slutt,
at katastrofer skal gå over eller til man får nok penger. 
Utdanning kan ikke vente – for barn kan ikke vente.
Anthony Lake, Unicef
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Gjennom flere år har ADRA, med støtte fra Norad, 
bygget mange skoler i Somalia. Skolene har lagt vekt 
på å markere seg som «barnevennlige soner». I 2013 
bygde ADRA 10 skoler og utdannet om lag 100 lærere. 
Målsettingen er å utdanne flere kvinnelige lærere og få 

flere jenter inn i skolen, og denne andelen har økt selv 
om ikke målet på 50 % er nådd så langt. I de ti nybygde 
skolene er 39,9 % jenter. 18 % av lærerne er kvinner. 
ADRA har også det siste året deltatt i en omfattende 
«Tilbake-til-skolen-kampanje».   
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Myanmar (Burma) er det nest største landet i 
Sørøst-Asia. Over 100 etniske grupper utgjør en 
befolkning på cirka 55 millioner mennesker. I flere 
tiår har befolkningen vært styrt av et mektig mil-
itærregime. De aller siste årene har landet beveget 
seg i en mer demokratisk retning, og landet har 
åpnet opp for mer samspill med resten av verden. 
Likevel er det liten tvil om at det gjenstår mange 
utfordringer i å bygge og utvikle dette landet som 
er et av de fattigste i Asia sammen med Nepal og 
Afghanistan (GBD per capita), et land der begrepet 
menneskerettigheter i perioder knapt har vært en 
del av vokabularet.

ADRA i Myanmar jobber med mange ulike prosjekt 
i flere delstater. Samarbeidet med ADRA Norge er  

konsentrert til et utdanningsprogram i Karen og 
Mon-statene, med unntak av småprosjekter i Dry Zone 
(Bagan, Pakokku-området). 

Karenfolket har i flere tiår stått imot myndighetene. 
På grunn av den spente situasjonen har mange men-
nesker gjennom årenes løp tatt med seg familiene sine 
og flyktet over grensen til Thailand. I årenes løp har 
mange mennesker fått flyktningstatus gjennom FN og 
befinner seg spredt over hele verden. De aller siste årene 
har også mange dratt tilbake. ADRA har vært godt 
kjent blant befolkningen for arbeidet i flyktningleirene 
i Thailand. Slik har ADRA i Karenstaten hatt mulighet 
til å arbeide i mange områder der andre organisasjoner 
har hatt vansker med å slippe til. 

Utdanning gir ringvirkninger



9

En partnerorganisasjon for ADRA i Karenstaten er 
Karen Teachers Working Group (KTWG). Denne 
gruppen arbeider med å styrke lærerutdanning i 
svært avsides områder hvor ingen andre når frem. 
Adventist Community Services (ACS) er en annen 
viktig samarbeidspartner for ADRA. ACS har baser i  
Adventistkirker over hele landet, har opprettet skoler i 
flere av delstatene og har et bredt nettverk av frivillige. 
Gjennom ADRA Norges program vil vi gjennom et 
tett samarbeid i landsbyene utdanne flere lærere, samt 
bygge og rehabilitere skolebygg og latriner. 

Under militærregimet har livsynsbaserte skoler (med 
unntak av Buddhistskoler) ikke hatt mulighet for  
offentlig godkjenning av undervisningen. Elevene har 
derfor ikke fått godkjent sine eksamener og er blitt 
hindret i å få videregående utdanning. Ofte er de  
private skolene de eneste utdanningstilbudene i  

konfliktrammede områder. Det siste året har ADRA 
fått Norad-støtte til et treårig prosjekt for et samar-
beid med forskjellige interessegrupper og regjeringen, 
for at den nye utdanningspolitikken skal gi mulighet 
for akkreditering av private skoler som lever opp til 
regjeringens krav til undervisningskvalitet. Dette 
vil sikre rettighetene for mange barn i minoritets- 
områder til utdanning og adgang til arbeidsmarkedet. 
Utdanning gir mange ringvirkninger, også i Myanmar. 
Å lese kan være livreddende i seg selv, for eksempel å 
kunne lese advarsler eller anvisninger på medisinflasker. 
Det er kostbart med tanke på menneskelige og økono-
miske ressurser å unnlate å investere i jenters og gutters 
utdanning. Barn med utdanning kan være endrings- 
agenter til å påvirke sine lokalsamfunn og familier i 
mange år. Kunnskap om menneskerettigheter, konflikt- 
løsning og trygg helse vil deles med nye generasjoner. 

Lærerne ved denne skolen har gått på sommerskole 
og fått utvidet lærerutdanning fra ADRA og Norad. 
Barna har fått skoleutstyr og bøker. 

9
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Syriske flykninger i Libanon
Libanon er et lite land med 4 millioner innbyggere som nå huser rundt 1 million syriske flyktnin-
ger, ca. 25 % av den faktiske befolkningen. Mange flyktninger har ikke tilgang til helsetjenester 
fordi det er for dyrt eller de bor på avsidesliggende steder. ADRA hjalp 4 650 mennesker med 
behandling. Gravide kvinner ble prioritert. 
Antall prosjekter: 2
Våre partnere: ADRA Danmark, Danida, ADRA-Nettverket 

Nødhjelp 2013:

Konflikten i Mali
I januar 2013 eskalerte konflikten i Mali mellom regjeringen og opprørere etter at franske styrker 
svarte på regjeringens oppfordring om militær hjelp. Flere hundretusen er internt fordrevet i 
Mali og mange flyktet over grensene til Niger og Burkina Faso. I Mali og Niger hjalp ADRA 
tilsammen 570 familier med matpakker for tre måneder. I Burkina Faso distribuerte ADRA mat 
til 20 000 flyktninger i flyktningleirer. I tillegg ble det gitt opplæring i å lage miljøvennlige ovner, 
dyrke grønnsaker i små hager og ta vare på miljøet rundt leirene. ADRA bygget også 300 latriner,  
300 dusjer, samt boret 4 vannhull.
Antall prosjekter: 3
Våre partnere: ADRA-nettverket, Utenriksdepartementet i Tyskland gjennom ADRA Tyskland.

Uroligheter i Meiktila, Myanmar (Burma)
21. mars 2013 utviklet en lokal uenighet mellom flere personer i Meiktila i Mandalay-staten i 
Myanmar seg til å bli et sammenstøt mellom buddhistiske og muslimske lokalsamfunn i byen. 
Bydeler ble satt i brann, noe som resulterte i at 1 174 hus ble ødelagt og ytterligere 426 hus 
skadet. Familier søkte tilflukt i skoler og på idrettsbaner. ADRA distribuerte vannlagringstønner 
med 180 liter vann og hygienepakker til 2 308 familier. I tillegg ble det satt opp 20 vanntanker 
rundt om i leiren og delt ut myggnetting til 770 familier.
Våre partnere: ADRA-nettverket

Flykninger fra Kongo i Uganda
I juli 2013 strømmet flyktninger fra Kongo over grensen til Uganda som følge av eskalert konflikt 
i Kongo. ADRA distribuerte nødhjelpspakker med myggnetting, sovematte, tepper, vannkanne, 
tallerkener og kopper til 1 000 familier og hygienepakker til 1 200 jenter / kvinner i Bukwanga 
transittleir for flyktninger. I tillegg ble det bygget 10 miljøvennlige ovner for å til å lage mat til 
de 20 000 flyktningene i leiren, samt konstruert 8 offentlige latriner.
Våre partnere: ADRA-nettverket

Syriske flyktninger i Jordan
Om lag 590 000 syrere har flyktet over grensen til Jordan. De fleste er registrert og bosatt i FNs 
flyktningleirer, men ADRA har valgt å konsentrere nødhjelpen utenfor leirene, til mennesker 
som desperat forsøker å greie seg på egen hånd. I 2013 hjalp ADRA 250 flyktningfamilier å 
betale husleie i 6 måneder.
Våre partnere: ADRA Sveits, Swiss Solidarity

Oversikt over nødhjelpsprosjekter som fikk støtte fra ADRA Norge i 2013
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Flom i Karenstaten, Myanmar (Burma)
Monsunregnet forårsaket store oversvømmelser i Karenstaten i Myanmar i juli og august 
og ødela hus, skoler og helsefasiliteter. Bønder mistet avlinger og husdyr. Over 40 000 
mennesker måtte evakuere til skoler og templer. ADRA hjalp til å rehabilitere en skole 
som ble ødelagt av flomvannet og distribuerte frø til 163 bønder slik at de kunne plante 
nye avlinger før sesongen var over.
Våre partnere: ADRA-nettverket

Naturkatastrofer på Filippinene
Filippinene består av mer enn 7 000 øyer. Landets geografiske plassering gjør det 
veldig utsatt for naturkatastrofer. I 2013 støttet ADRA Norge tre nødhjelps- 
innsatser på Filippinene. I august førte den tropiske stormen Trami/Maring til store 
oversvømmelser i Luzon. ADRA hjalp 830 familier med matkuponger i Pampanga 
og Bulacan. I oktober førte et kraftig jordskjelv til store ødeleggelser på øya Bohol. 
ADRA distribuerte matpakker til 380 familier. Mens ADRA var i ferd med å avslutte 
nødhjelpsinnsatsen på Bohol, rammet tyfon Haiyan (Yolanda) et langstrakt område. 
Ødeleggelsene var enorme. ADRA-nettverket var raskt inne med nødhjelp. Se side 12–13
Våre partnere: ADRA-nettverket

Ernæring og hygiene for skolebarn i Mauritania
I Mauritania samarbeider ADRA med UNICEF om å forbedre helse og ernæring 
for skolebarn i Assaba og Hodh El Gharbi i et 1,5-års prosjekt. ADRA jobber fore-
byggende i skolene og har opplæring for elever, foreldreforeninger og skolekomiteer. 
Frivillige fra lokale ungdomsorganisasjoner og kvinnegrupper blir kurset i ernæringslære 
og helsespørsmål
Våre partnere: UNICEF v. /ADRA Mauritania, ADRA International

Syklon Phailin i India
Takket være tidligere bygde syklontilfluktsteder og rask informasjon og evakuering fra 
lokale myndigheter, gikk få menneskeliv tapt da syklonen Phailin rammet nordøstkysten 
av India 12. oktober. Men over 600 000 mennesker ble hjemløse etter syklonens herjinger. 
I noen områder ble halvparten av husene skylt bort. I samarbeid med Global Medic 
hjalp ADRA 15 landsbyer med rent vann. ADRA distribuerte også presenninger, mat- og 
hygienepakker og tilbød «cash for work» til 22 500 mennesker.
Våre partnere: ADRA-nettverket, Global Medic

ADRA Emergency Response Team i Afrika
ADRA Norge har bidratt til å styrke ADRAs beredskap i Afrika. I 2013 fikk 19 deltakere 
fra 10 land kursing i å arbeide i nødhjelpssituasjoner.
Våre partnere: ADRA-nettverket
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Haiyan vindstyrke 350 km per time (ca. 90 m. per sek.) 
6 300 døde 

4,3 million husløse i 39 regioner
1,1 million hus skadet eller ødelagt

16 millioner mennesker berørt
ocha 2014
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Utsikt fra området ved Adventistkirken i Tacloban noen dager etter tyfonen. 
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8. november 2013 rammet tyfonen Haiyan Filip-
pinene og medførte enorme ødeleggelser. Haiyan 
beveget seg i et belte som rammet Visayas-øyene og 
er en av de sterkeste stormene verden har sett. At 
ikke stormen ble mer dødelig enn den tross alt ble, 
skyldes blant annet varsling og tidspunktet på døg-
net da stormen rammet. Barna hadde ikke rukket 
å komme seg til skolene og folk hadde ikke gått på 
jobb. I tillegg hadde det begynt å lysne.  

Hjelpearbeidet den første tiden etter tyfonen omfattet 
det aller nødvendigste som medisinsk hjelp, mat, rent 
vann og hygieneprodukter. Det var krevende å komme 
seg mellom øyene, og veier og flyplass var ødelagt.  
Siden skiftet hjelpearbeidet fokus til rehabilitering og 
støtte til inntektsskapende arbeid.

Da tyfonen rammet var ADRA i ferd med å avslutte 
arbeidet etter jordskjelvet på Bohol. Den første tiden 
var ADRA engasjert i nødhjelp på Cebu, men flyttet 
etter hvert arbeidet til øya Panay. Senere har ADRA 
opprettet et feltkontor også i Tacloban på øya Leyte 
i det aller hardest rammede området. I etterkant av 
stormen bistår ADRA familier med å rehabilitere eller 
skaffe nytt bosted og muligheter for inntekt.

I landsbyen Pantalan Nabaye flyktet innbyggerne opp 
i åsen bak husene og gjemte seg i tre redselsfulle timer 

mens tyfonen herjet øya. Alle overlevde, men mange 
fiskebåter og hus ble ødelagt. Reynaldo (39) var nede 
ved stranda og så etter båtene da vinden tiltok i styrke 
og etter hvert hamret mot kysten. Han forstod at sit-
uasjonen ville bli verre, og løp tilbake for å evakuere 
familien. Da familien kom tilbake etter stormen sto 
kun den ene murveggen i Reynaldos bambushus  
igjen. Alt var totalskadet. Reynaldo gikk deretter for 
å se hvordan det hadde gått med båtene. Han fant sin 
beste båt smadret og ødelagt, men kunne ikke finne 
igjen den minste båten. Senere var Reynaldo heldig 
og fikk låne en båt slik at han kunne klare å skaffe en 
fangst om dagen. Familien, kona og de tre barna, er 
helt avhengige av inntekten.

ADRA hjelper mer enn 9 000 familier som dette, og 
har satt i gang et stort hjelpearbeid i kystlandsbyene 
på øyene Panay og Leyte. Mer enn 9 000 familier er 
målgruppen for prosjektene. ADRA hjelper til med 
båtreparering, alternative inntektskilder og opplæring i 
katastrofeberedskap slik at innbyggerne kan være bedre 
forberedt ved neste storm. I tillegg hjelper ADRA  
1 000 familier på Leyte ved å gi husmaterialer og tilby 
teknisk assistanse til å bygge hus som er bedre rustet 
til ekstremvær. Noen ganger er det snakk om relativt 
enkle justeringer som skal til for å gjøre et bambushus 
sterkere.

Tyfon Haiyan / Yolanda

ADRAs nødhjelp i etterkant av tyfonen hadde ikke vært 
mulig uten en massiv støtte fra givere i mange land.  
I Norge har grupper med filippinere i blant annet 
Oslo, Ålesund og andre gjort mye for å få oppmerk-
somhet om saken og samle inn penger til hjelpearbeidet.  
Kollekter fra menigheter og gaver fra enkeltpersoner 
har tilsammen gjort en forskjell.Fo
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«Søsteren min gråt, kastet bøkene i veggen og sa at 
hun ikke hadde en framtid. Da følte jeg at det ikke 
var håp. Jeg trodde kanskje at skolelistene hadde 
blitt brent og at jeg derfor ikke ville få muligheten 
til å begynne på andre skoler.»

Diana er 11 år og flyk-
tet fra Syria med fam-
ilien. Nå er hun syrisk 
flyktning i Libanon. 
Krisen i Syria har vært 
langvarig og kostbar. 
Mennesker er på flukt 
og i behov av hjelp. Mange barn opplever sitt livs verste 
situasjon. «Vi så mennesker bli drept av granater foran 
øynene våre. Noen mistet hendene, andre bena. Noen 
mistet forstanden og begynte å prate med seg selv. Det var 
veldig skremmende! Folk ble redde. Mange barn sluttet på 
skolen og flyktet. Ikke langt fra skolen vår ble en annen 
skole bombet» forteller Diana. 

«Jeg er så lei meg for at jeg ikke kan treffe vennene mine. 
Kanskje møter jeg dem aldri igjen. Jeg bekymrer meg for 
dem siden jeg ikke vet hvor de er nå. Jeg har vanskeligheter 
med å huske dem siden det ikke er noe her som minner 
meg om dem.»

385 000 syriske barn befinner seg i Libanon. Flykt-
ningbarna har forlatt hjemmet sitt, skolen, vennene, 
drømmene og alle tingene som er viktige for dem.  
I enkelte tilfeller har de kommet bort fra familiene sine. 
Barna må bosette seg et nytt sted. Mange må jobbe fra 
ung alder for å hjelpe familien å overleve. Mange barn 
har ikke gått på skolen på flere år. 

ADRA hjelper flyktninger i Syria og nabolandene 
Jordan og Libanon. ADRA gir vinterpakker, hjelp til 
gravide og til folk som er syke og i behov av helse- 
tjenester. Barn får skolesekker med nødvendig utstyr, 
og foreldre hjelpes til å sende barna på skolen. Diana 
er et av barna som får hjelp fra ADRA og Adventist 
Learning Center i Libanon.

«Jeg føler at drømmene mine har kommet tilbake. 
Jeg er gladere nå. Jeg har venner som jeg kan leke og gå 
på skolen med. Vi liker å løpe og å dra på tur med skolen. 
Jeg lærer mye nytt av lærerne mine. Nå er ikke alt like 
håpløst lenger. Min store drøm er å bli lege. Hvorfor? 
Fordi det jeg så i Syria gjorde at jeg vil hjelpe mennesker. 
Jeg vil hjelpe alle som trenger det i framtiden.»

Flyktningbarna som blir glemt
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I desember 2013 brøt det ut intern uro i Sør-Sudans 
hovedstad Juba som spredte seg raskt nordover 
til andre delstater som Jonglei, Unity og Upper 
Nile. Matsikkerhet, helse, logistikk, utdanning og  
sikkerhet har vært noen av de viktigste satsningene 
til hjelpeorganisasjoner i denne perioden.

Frykten for hungersnød er reell. FN har påpekt hva 
som er viktigst i Sør-Sudan: Redde liv, forebygge sult 
og redde neste generasjon. Tarhonde Koupeur, som 
leder arbeidet for ADRA i Sør-Sudan, uttaler: «Det er 
et akutt behov for mat i Sør-Sudan, men like viktig er det 
å tenke langsiktig og hjelpe bønder med frø og redskaper 
slik at de har mulighet til å plante.» 

ADRA Norge har i flere år engasjert seg med utdanning, 
og har inngått en ny programavtale med Norad til  
bygging av kapasitet for utdanning i Sør-Sudan.  «Barn 
og ungdom som er rammet av krig har behov for sko-
len som et sikkert og trygt fristed og et håp om en bedre 
fremtid» sier Birgit Philipsen som er generalsekretær 
for ADRA Norge. 

Nødhjelp til 
Sør-Sudan

Sør-Sudan
Internt fordrevne: 1 038 000
Flyktninger til naboland: 367 260
I behov av hjelp: 4 millioner 
(Ocha juni 2014)
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Hjelpeaksjonen er ADRAs landsinnsamling hvor 
formålet er å vekke et globalt engasjement i Norge 
og bidra konkret til ADRAs arbeid for mennesker  
i de landene der vi har arbeid. Fokusland for  
innsamlingen i 2013 var Sør-Sudan og tematikken 
var utdanning: Skole for livet. Midler fra Hjelpeaks-
jonen blir fordelt på ADRAs ulike prosjekter.

ADRA Norge er engasjert i utviklingsprogrammer i 
noen av verdens fattigste land. Sammen med mange 
samarbeidspartnere i de enkelte land – samt det inter-
nasjonale ADRA-nettverket, gjør vi en forskjell i verden. 
Både de som går i Hjelpeaksjonen og de som gir er 
med til å sikre ADRAs videre arbeid i våre primærsa-
marbeidsland, slik at mennesker kan få mulighet for å 
bidra aktivt til utvikling av sine lokalsamfunn. 

Takk til alle som på ulikt vis deltar i  
Hjelpeaksjonen fra dør til dør i Norge.  
Takk til skoleelever, lærere og foreldre 
som starter skoleåret med å hjelpe andre.  
Takk for oppfinnsomhet og nye idéer til  
innsamling. Tenk så mange vi klarer å hjelpe 
når vi står sammen!

Hjelpeaksjon som engasjerer

Hjelpeaksjonen har tradisjon og røtter tilbake til 
begynnelsen av 1900-tallet da Adventistsamfunnet 
startet et globalt arbeid for fattige. I 2013 samlet vi 
inn kr. 3, 6 millioner i forbindelse med Hjelpeaksjonen. 
Om lag 1 700 bøssebærere og tilretteleggere var med og 
gjorde aksjonen mulig.
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Hva er en organisasjon uten støttespillere? Vi tør 
påstå at ADRA har noen av de mest lojale giverne 
som finnes. Hver måned sender de inn sine faste 
beløp og danner grunnlaget for vår virksomhet 
for mennesker i fattige land. Takk til deg som er 
en Venn for livet. Takk for at du har omsorg for 
flere enn de som befinner seg i din nærmeste krets.  
Du er uerstattelig. Du er ADRA. 

ADRA Norge får støtte fra Norad til utdannings- 
prosjekter i Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia og 
Myanmar. Takket være ADRAs venner, dekker vi  
sammen behovet for minst 10 % egenandel. 

Ordningen med Avtalegiro har vært en suksess for fast-
giverordningen. Den medfører liten administrasjon og 
lavere kostnader, samt mindre arbeid for den enkelte 
giver. Den nye grensen for skattefradrag er nå satt til 
kr. 16 800,-, så det er bare å gi ADRA beskjed om at 
du ønsker skattefradrag for gavene dine, så vil ADRA 
melde gavene inn til skattemyndighetene.

Venn for livet
Du følger vel ADRA på sosiale medier?

Ønsker du å vite hva som skjer i ADRAs verden hver 
uke, er kanskje Facebook stedet for deg. Her får du 
de aller siste nyhetene fra Norge og informasjon om 
utviklingsprosjekt og nødhjelp etter hvert som det skjer 

– der og da. Når du deler og liker sider fra ADRA er 
du med på å skape bevissthet rundt vårt arbeid. Takk 
for dette engasjementet!

ADRA Norge har en del internasjonale følgere på Face-
book. Derfor har vi to sider, ADRA Norge og ADRA 
Norway. Twitter er også aktuelt å følge, særlig når du 
ønsker informasjon om hva ADRA gjør i forbindelse 
med katastrofer. 

På ADRA Norges hjemmeside kan du finne mye  
nyttig for skole og kirke: www.adranorge.no/ressurs 
Du er også velkommen til å ta kontakt med ADRA 
for å få skreddersydd materiell til ditt arrangement. 
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Gi en mulighet!
ADRAs gavekortkampanje «Gi en mulighet» består av 
gavekort som kan gis som alternative gaver til de som har 
det meste. Et av de nyeste gavekortene heter «Til mor» 
og er til inntekt for ADRAs arbeid for syriske flykt- 
ninger i Syria, Jordan og Libanon. Gavekortene er  
spesielt populære til jul, men mange får også gavekort 
fra ADRA til bursdager, minnedager og andre merke- 
dager. For fullstendig oversikt, se www.gienmulighet.no 

ADRA i Norge 2013. 
Glimt

Når fattigdom blir 
virkelighet
Sanggruppa Seven har gjennom flere år støttet Keep 
Girls Safe, ADRAs prosjekt mot menneskehandel i Nord- 
Thailand. I 2013 dro de ni eldste jentene på besøk til Keep 
Girls Safe-hjemmet for å lære mer. Det ble et sterkt møte 
med fattigdom og en annerledes kultur.

Jentene ble innlosjert på halmmadrasser sammen med de 
thailandske jentene som bor på hjemmet. I begynnelsen 
var alle veldig sjenerte, men det gikk fort over. Snart gikk 
praten på norsk, engelsk og thai, og sanger ble delt på 
alle språk. Seven-jentene hadde konsert på en skole høyt 
oppe i fjellene og fikk besøke familien til ei av jentene 
på hjemmet. 

«Besøket på Keep Girls Safe var en fantastisk hendelse som 
betydde veldig mye for meg og mitt liv. Da vi var der lærte 
jeg mye om hvordan man burde sette mer pris på hva man 
har, og ikke kreve for mye. Jentene på hjemmet var så like 
meg selv og mine venner, de hadde bare trukket et annet 
lodd i livet da de ble født. Alt som skjedde mens vi var på 
tur har gjort noe med meg, og jeg tenker hver dag på hva 
jeg kan gjøre når jeg blir eldre for å hjelpe.» 

– Nora Marie Lia (15)
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Innsamling til Filippinene
Etter at tyfonen Haiyan (Yolanda) traff Filippinene 
8. november 2013 var det mange som ville samle inn 
penger til ADRA. Det ble avholdt støttekonserter og 
tatt opp kollekter over hele landet. Den filippinske 
gruppen tilknyttet adventistkirkene i Oslo gjennom-
førte aksjon på gaten, og Advent Ambassadors (filip-
pinsk sanggruppe i Oslo) markerte seg sterkt ved å 
delta i NRKs støttekonsert for ofrene på Filippinene.

Bamseprosjektet
I oktober 2013 ble ADRA kontaktet av Rødtvet 
menighet i Oslo i forbindelse med kormiljøets jubile-
umskonsert. Konserten fokuserte på skaperverket, og 
kirken ble pyntet med kosedyr i alle varianter. Etter 
konserten ble kosedyrene samlet inn og sendt til ADRA 
Ungarn, hvor de ble delt ut til fattige familier i ADRAs 
prosjektområder. Barnekoret i Romsås kirke sendte 
også bamser. Tusen takk! 

Bokmarked
Da Britt Celine i ADRA ryddet bokhylla på grunn av 
plassmangel, kom ideen om et bokmarked til inntekt 
for ADRA. Hundrevis av bøker kom inn i løpet av 
noen få uker fra privatpersoner og det lokale biblioteket. 
Selve bokmarkedet ble arrangert i Adventistsamfunnets 
lokale på Vik i Hole. Det var salg av bøker og kaker. 
Hele 7 500 kroner kom inn på en kveld!

Markedsdag
Hvert år blir det arrangert markedsdag på Adventist- 
samfunnets speiderleir og sommerleir. Dette året var 
alle speiderne i aksjon for å samle inn penger til skole-
pulter i ADRAs skoleprosjekt i Sør-Sudan. På sommer-
leirene i 2013 ble det samlet inn ca. 130 000 kroner. 
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Regnskap
Anskaffede midler 2013 2012

Tilskudd
Offentlige
Norad  17 661 785  7 947 009 
EU  35 904  122 644 
Andre  177 289  128 073 
Ikke-offentlige midler
Adventistsamfunnet  607 587  528 245 
Andre  483 090  438 256 
Sum tilskudd  18 965 654  9 164 227 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  3 605 495  3 211 651 
Venn for livet  723 750  639 600 
Gaver til katastrofehjelp  52 700  47 525 
Andre øremerkede gaver  1 886 735  1 270 249 
Frie gaver  1 311 665  1 295 830 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  7 580 345  6 464 855 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter  36 358  71 832 
Andre godtgjørelser  39 950  1 100 
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  76 308  72 932 

Finans-/investeringsinntekter
Finansinntekter  104 102  109 515 

Sum anskaffede midler  26 726 410  15 811 529 

Forbruk av midler
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  704 586  760 493 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  281 721  149 693 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  986 307  910 186 

Kostnader til formål
Forbruk Norad-tilskudd  16 353 572  7 358 341 
Forbruk EU-tilskudd  28 625  114 898 
Forbruk andre tilskudd  463 090  418 256 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  3 365 395  2 234 983 
Formålsaktiviteter i Norge  807 878  938 658 
Andre kostnader til formål  2 329 565  1 975 956 
Sum kostnader til formål  23 348 125  13 041 092 
Administrasjonskostnader  568 635  573 405 

Sum forbruk av midler  24 903 067  14 524 682 

Årets aktivitetsresultat  1 823 343  1 286 846 

Tillegg / reduksjon formålskapital
Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner  751 727  879 689 
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner  (233 541)  (149 195)
Ovf. Annen formålskapital  1 305 157  556 353 

Sum tillegg / reduksjon formålskapital  1 823 343  1 286 846 
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Inntekter 2013
Offentlige midler 17 874 977 66,9 %

Innsamlede midler, gaver mv.  28,4%
 Hjelpeaksjon 3 605 495 13,5 %
 Venn for livet 723 750 2,7 %
 Gaver til katastrofehjelp 52 700 0,2 %
 Andre øremerkede gaver 1 886 735 7,1 %
 Frie gaver 1 311 665 4,9 %

Tilskudd Adventistsamfunnet 607 587 2,3 %

Finans- og andre inntekter 180 410 0,7 %

Sum  26 726 410  

Forbruk av midler 2013
Kostnader til formål i utlandet   22 511 622   90,4 %

Anskaffelse av midler  986 307  4 %

Formålsaktiviteter i Norge  836 503  3,4 %

Administrasjon  568 635  2,3 %

Sum  24 903 067  

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.

Land utvikling nødhjelp
Ant. direkte 

mottagere
Ant. indirekte 

mottagere
Sum

mottagere
Afrika - regional 1  12  -    12 
Burkina Faso 1  20 000  -    20 000 
Kambodsja 1  8 000  8 000  16 000 
Etiopia 1  51 372  -    51 372 
Ungarn 1  100  -    100 
India 1  22 500  -    22 500 
Japan 1  41  -    41 
Jordan 1  1 500  -    1 500 
Libanon 2  4 650  -    4 650 
Mali 1  720  -    720 
Mauritania 1  1 900  4 000  5 900 
Myanmar (Burma) 2 3  103 074  50 000  153 074 
Nepal 1  50  -    50 
Niger 1  2 700  -    2 700 
Peru 1  2 670  8 250  10 920 
Filippinene 3  17 800  -    17 800 
Somalia 2  6 268  25 200  31 468 
Sør-Sudan 1  19 592  -    19 592 
Sudan 1  5 190  -    5 190 
Thailand 4  16 294  17 500  33 794 
Uganda 1  20 000  -    20 000 
Sum 14 18  304 433  112 950  417 383 

Antall prosjekter
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Bardu
Bårdsen Hagesenter

Finnsnes
HK Sørensen
Byggestystemer – Finnsnes AS
Bo Grønt Solblomsten
Teppesenteret
Troms Takservice AS
Bernh. Lund AS
Hamco Bygg AS
Bygg i Nord 
Neumann Bygg AS
ANS Beckers Farvesenter
XL Byggematerialer
Lenvikhytta
Aktør som bygger AS
Skuffer og Skap AS
Rema 1000
Byggmakker
Abil AS
Eurospar
Bunnpris
Håndarbeidstua
ABA Tannlegene

Hamar    
Tunn AS    
CC Mart’n   
G-Sport Hamar   
Lokal Revisjon AS   
Toyota Sulland Hamar AS  
Vollie AS Rimi Børstad  
Nye Grønt og Godt  
Bilvarehuset  Anker AS  
Sulland Hamar AS   
Vang Auto AS   
Astoria Blomster AS  
Giset Optikk   
Tannteknikk Hamar  
Sparebanken Hedmark  

Gullsmed K. O. Liberg AS  
Dekkpartner Sjølies Bilgummi-
forretning AS 
Trend Optikk AS   
Hamar Glassmagasin AS  
M & T Andersen   
Brødrene Melby AS
Auto strada
Olav Petersen Gullsmed

Hareid
Jorun O. Hjelle, Sykkelhuset 
Hareid Ror og Interiør AS
Straks Bok og Rekvisita
G. Eilertsen AS

Kristiansand
Hotel Norge
Snadderkjosken 
Einar Torjesen Jernevare
Frisør Ivar Helland
N. Timenes og sønn
Kåre Larsen, gartner Søgne / 
Kristiansand
Søgne Begravelsesbyrå
Asbjørn Fr. Asbjørnsen
Spareskillingsbanken
Rema 1000 Tangen
Hotell Norge
Snadderkiosken, Tangen
Rema 1000, Tangen
Einar Torjesen, Jernvarehandel
Frisør Ivar Helland
N.Timenes og sønn
Kåre Larsen, gartner Søgne,,og torget 
Kristiansand
Søgne Begravelsesbyrå

Mandal
Nøsted Kjetting AS
Spiggeren Legesenter

Mjøndalen
Alf Henry‘s Sykepleietjeneste

Mosjøen
Helgeland Sparebank
Fru Haugans Hotel A/S
Transped AS
Jan Kjønnås AS
J. Eberg Hansen AS
Næstby Trevare AS
Kåre Nervik Bil
Heimstad Bygg AS
Gullsmed Rørvik AS
Frisco Bilskadesenter AS
Helgeland Byggekontroll AS
AS VePro, Ventilasjonsprodukter
Waang AS
Malerbua AS Vakre hjem
Nygårds Trevarefabrikk
Jan Kjønna AS
Esso Halsøy
Rema 1000, Nyrud
Rogaland
Edlandsporten

Silsand
SL Installasjon AS
Midt-Troms Electric AS
Senjastua AS
Garnstua 
Interiør & Bygg AS
Rydning Invest AS
Berglund Bilelektro AS
Bakeri Nostalgi
Silsand Auto AS

Ullsteinvik
Cafe Nova AS
Sundkost Ullsteinvik

Støtteannonser Hjelpeaksjon 2013
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www.adranorge.no

www.facebook.com/ADRAvenn
www.facebook.com/adranorway
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
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