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ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og 
fattigdom, der hvert individ kan utøve sin rett til å 
nå sitt potensial og leve et verdig liv. ADRAs mandat 
er derfor å arbeide med mennesker i fattigdom og 
nød for å skape rettferdig og positiv utvikling  
gjennom styrkende og myndiggjørende partnerskap 
og ansvarlig handling.
 ADRA er Adventistkirkens globale utviklings-  
og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert 
i ca. 130 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 
hovedsakelig innen utdanning, men også innen 
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, 
utdanning, demokratisk deltagelse og miljø.
 I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv 
og relevant nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, 
koordinert nasjonalt, regionalt og/eller internasjonalt.
 ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse 
av midler og ressurser. I tillegg til faste givere og 
bidragsytere, er våre viktigste samarbeidspartnere 
Utenriksdepartementet og Norad, direktoratet for 
utviklingssamarbeid i Norge.
 ADRA Norge er etablert som en selvstendig  
stiftelse med et styre utpekt av eieren, Adventistkirken 
i Norge. ADRA Norge er registrert i Innsamlings- 
registeret og medlem av Innsamlingskontrollen i 
Norge og oppfyller kravene Innsamlingskontrollen 
stiller for innsamling, regnskap og forvaltning av 
innsamlede pengebeløp.
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BIRGIT PHILIPSEN
Generalsekretær | ADRA Norge

«Det er dette det handler om», tenker jeg da jeg 
ser inn i Alemitus strålende øyne der hun sitter i 
rullestolen med skolebøkene i fanget utenfor  
klasserommet i Oyetu, Etiopia. Den ivrige foreldre- 
gruppen, som systematisk besøker hjemmene for 
å sikre at alle barn kommer på skolen, bekrefter 
at det er mulig å motivere familiene og inkludere 
selv barn med store utfordringer. 

Siden årtusenskiftet har den globale innsatsen for å 
nå FNs tusenårsmål gitt positive resultater. Det er 
færre fattige i verden, og flere barn overlever og får 
gå på skole. Men de svakeste og mest utsatte  
gruppene har i liten grad fått adgang til sosial og 
økonomisk framgang, og ulikhetene vokser.
 Menneskerettighetserklæringens artikkel 26 slår 
fast at enhver har rett til undervisning og yrkesopp- 
læring, og at det skal være lik rett for alle til høyere 
undervisning. Likevel står 59 millioner barn utenfor 
skolen og 130 millioner barn har gått på skole i 4 år  
uten å oppnå grunnleggende lese- og regneferdigheter.  
I mange land i Afrika sør for Sahara er det stor ulikhet 
mellom jenter og gutter. I Somalia får gutter gjennom- 

snittlig 3 års undervisning mens jenter bare får 1,3 år; 
I Sør-Sudan har gutter 4 års skolegang mens jenter 
bare har 1,4 år.* Barn med nedsatt funksjonsevne; 
barn av etniske eller religiøse minoriteter; barn i 
konfliktområder og barn på flukt blir ofte ekskludert 
fra undervisning.
 FNs nye bærekraftsmål som ble vedtatt høsten 
2015, setter fokus på å bekjempe ulikhetene i verden 
og skape bærekraftig utvikling som bevarer ressursene 
også for våre barn og barnebarn. 
 ADRA Norges utdanningsprogrammer i Somalia, 
Sør-Sudan, Sudan, Etiopia, Myanmar, Thailand,  
Nepal, Syria og Libanon er viktige bidrag til å oppfylle 
mål 4 om å «sikre rettferdig og god utdanning og 
fremme muligheter for livslang læring for alle». 
Særlig utsatte barn i fattige og konflikt- eller katastrofe- 
rammede områder får undervisning som gir dem 
mulighet for en meningsfull deltakelse i samfunnet. 
Ungdommer med liten eller ingen skolegang får 
yrkesutdanning og mulighet for inntektsgivende 
arbeid. Ved å vektlegge utdanning for jenter, bidrar 
vi til mål 5 om å «oppnå likestilling og styrke jenters 
og kvinners stilling». 

*Kilde: UNESCO

Utdanning og likeverd

TAKK TIL ALLE SOM STØTTER ADRA NORGES ARBEID OG BIDRAR TIL BÆREKRAFTSMÅL 10 
- Å «REDUSERE ULIKHET BÅDE I OG MELLOM LAND». SAMMEN GJØR VI EN FORSKJELL!
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ADRA styrker utdanningstilbudet i noen av de  
fattigste landene på Afrikas horn og i Myanmar 
(Asia), for at flere barn og ungdommer skal få gå 
på skolen og lære. Skoletilbudet må finnes og være 
relevant i sitt innhold. ADRA arbeider derfor med å 
styrke både kapasitet og kvalitet i skolen. 
 Barn med funksjonshemminger og lærevansker, 
som ofte er de mest sårbare og marginaliserte i et 
samfunn, har de samme rettighetene til utdanning 
som andre barn. For mange mennesker i de landene 
der ADRA arbeider er dette helt nye tanker.
 ADRAs utdanningsprogram Strengthening 
Equity, Access and Quality in Education (SEAQE) 
er helhetlig sammensatt av flere komponenter som 
utfyller og styrker hverandre. Fokus på jenters utdan-
ning, likeverd og inkludering er en rød tråd gjennom 
programmet. Etter to år med bevisstgjøring og 
holdningsarbeid i lokalsamfunnene, arbeid overfor 
myndigheter og fysisk tilrettelegging, er det færre 
elever som dropper ut av skolen enn tidligere. Det er 
også vesentlig flere elever med funksjonshemminger 
som går på skolen.
 I begynnelsen var til og med ADRAs egne 
prosjektmedarbeidere skeptiske. De tvilte på at det 
var mulig å endre oppfatninger i de avsides landsby-
områdene der utdanning og kunnskap står svakest. 
I dag erfarer de at det absolutt er mulig å endre 
holdninger, og noen vil hevde at inkludering allerede 
etter to år har blitt «en trend» i mange av lokalsam-
funnene. Dette er veldig oppmuntrende og en viktig 
læring for våre lokalt ansatte. Foreldregrupper sørger 
for at barn med særskilte behov hentes hjemmefra 
for å bringes til skolen, og det jobbes fra flere hold 

med å støtte barn og deres foreldre for at de skal 
lykkes med å gjennomføre drømmene sine. 
 Lokalsamfunn og elever tjener direkte og 
indirekte på at lærere, rektorer og foreldreråd får 
utdanning for å gjennomføre sine oppgaver. 185 
foreldreråd har til nå lagt planer for hvordan de vil 
arbeide for å utvikle skolen. Planene omfatter bl.a. 
hvordan de skal øke inntektene til skolen og gjennom- 
føre bygging av ekstra klasserom og latriner. 
 Planene handler også om å få bukt med fravær. 
De viktigste årsakene til at barn ikke kommer på 
skolen er at de må arbeide, og at foreldrene ikke 
forstår betydningen av utdanning. Andre forhold 
som påvirker fravær eller at elever slutter, er tidlige ekte- 
skap og svak kvalitet i skolen. Det er liten interesse 
for å gå på skolen hvis det ikke foregår god læring der!
 I 2015 kunne vi glede oss over at nye klasserom 
ga plass til 11 141 elever. Lærere, rektorer og lokale 
foreldreråd / skolestyrer på nye og allerede eksisterende 
skoler fikk opplæring og kursing gjennom ADRAs 
programmer. Foreldre lærte å lese for å kunne støtte 
barna sine med skolearbeidet. Hundrevis av barn 
mottok læremateriell, bøker og blyanter fra ADRA. 
I Myanmar tok lokale skolestyrer grep og foreslo 
fremgangsmåter ved bygging av skoler som i stor 
grad styrker eierskap og ansvar. 
 Et norsk ordtak sier: «Mange bekker små, blir en 
stor å.» Lignende ordtak finnes i andre kulturer, ikke 
uten grunn. Mange små tiltak satt i system betyr 
store endringer i menneskers liv. For ADRA handler 
alt om enkeltmennesket. Ingen er mer verdifulle enn 
andre, og alle, uansett funksjon og førlighet, har rett 
til å drømme, leke, lære og planlegge for sin fremtid. 

Likeverdig, inkluderende utdanning 
styrker samfunn
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LANDENE DER ADRA NORGE GJENNOMFØRER UTDANNINGS- 
PROGRAMMET SEAQE, STRENGTHENING EQUITY, ACCESS AND 
QUALITY IN EDUCATION, ER SØR-SUDAN, SUDAN, ETIOPIA,  
SOMALIA OG MYANMAR. PROGRAMMET ER STØTTET AV NORAD 
MED MINST 10 % EGENFINANSIERING FRA ADRA.  
GJENNOM PROGRAMMET SEAQE
- UTDANNER VI LÆRERE, REKTORER OG LOKALE STYRINGSGRUPPER.
- BYGGER OG RESTAURERER VI SKOLER, TOALETTER OG  
 HÅNDVASKSTASJONER. 
- GIR VI YRKESUTDANNING OG KUNNSKAP OM EGEN  
 FORRETNINGSDRIFT TIL UNGDOMMER. 
- JOBBER VI FOR Å INKLUDERE ALLE ELEVER I SKOLEN,  
 INKLUDERT BARN MED SPESIELLE BEHOV. 
- PÅVIRKER VI MYNDIGHETER TIL Å PRIORITERE UTDANNING.
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Utdanning skaper bærekraftig utvikling. Utdanning 
danner grunnlaget for utvikling av helsetjenester, 
jordbruk, infrastruktur og forretningsliv. I Etiopia 
begynner de fleste barn på skolen, men mange 
avslutter skolegangen altfor tidlig, ofte fordi arbeids- 
kraften trenges hjemme, fordi jentene må gifte seg 
eller fordi foreldrene ikke har råd til at barna  
fortsetter skolegangen. 
 Alle barn har rett til skolegang. Dette gjelder like 
mye jenter som gutter, og det gjelder barn med lære-
vansker og funksjonshemminger. Gjennom ADRAs 
program SEAQE, Strengthening Equity and Access in  
Education, jobber vi for å inkludere alle elever i skolen.  
Da er det viktig å legge til rette for barn med spesielle  
behov, og kurse lærere og rektorer om hva inkluder-
ende og likeverdig utdanning er – og at det er viktig. 
 Etiopia har opplevd store økonomiske framskritt 
de siste ti årene, og gjennomsnittlig levealder har 
økt. Samtidig øker folketallet, og det er ikke lenge 
til det vipper over 100 millioner. 30 % av befolk-
ningen lever under fattigdomsgrensen på 10–15 
kroner dagen. Skolene  i Etiopia har store behov for 
kompetanseheving og kvalitet i alle ledd. Eleven må 
settes i sentrum, og det må gis rom til aktiv læring 
og deltagelse for alle barn. 
 ADRAs utdanningsprogram i Etiopia finansieres 
av Norad (90 %) og ADRA Norges givere (10 %).  
ADRA bygger også videregående skoler på landsbygda, 
hvor mange, særlig jenter, ellers ville falt utenfor 
skolesystemet og sluttet skolegangen altfor tidlig. 
Lokale skolestyrer og foreldreråd får også kursing i 

å ta ansvar for skolens drift og dens viktige rolle i 
lokalmiljøet. 
 FNs barnekonvensjon presiserer at utdanning 
er en rettighet. Men det hjelper ikke hvis ingen gjør 
noe med det. Utdanning – men også mangel på 
utdanning – setter spor i familie og lokalsamfunn. 
Utdanning er en uvurdelig verdi som ingen kan ta 
fra et menneske.

Etiopia
Det nytter – når noen gjør noe med det
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Alemitu er 18 år og trives på skolen. Best liker hun 
språk og matematikk. Hun er flink med tall, og 
drømmer om å utdanne seg til å bli regnskapsfører.
 Da Alemitu var 2 år, skjedde det en ulykke som 
fremdeles preger familiens liv. Etter et dramatisk fall 
fra et tre, ble det sagt at skadene i beina var for om-
fattende til at den lille jenta noen gang ville kunne 
gå eller stå. Ingen kunne gjøre noe for å hjelpe.
 I dag er Alemitu 18 år. Hun klarer seg godt 
takket være støtte fra medelever, lærere og familien. 
Skolens fokus på inkludering har hjulpet. ADRA har 
bygget rullestolramper, og flere av lærerne har fått 
kursing av ADRA og har endret undervisningsstil 
og metoder. Ansatte og elever på Alemitus skole vet 
godt at alle barn og ungdommer har rett til utdan-
ning, uansett funksjonshemming. 
 Tidligere ville kanskje Alemitu vært et av de barna 
som ble etterlatt og gjemt bort hjemme i en krok når  
de andre barna gikk på skole. Drømmen om å bli regn- 
skapsfører er ikke urealistisk. Det vil fortstatt kreve 
hardt arbeid, men i møtet med den målbevisste, sterke  
Alemitu, tenker vi at drømmen slett ikke er uoppnåelig!

Alemitus historie
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Somalia
Utdanning for jenter setter spor 

I perioden 2014–2018 bygger og rehabiliterer ADRA  
Norge, med vår partner ADRA Somalia, 20 barne-
skoler og 3 yrkesopplæringsinstitusjoner i Somalia. 
Yrkesutdanning tilbys kvinner, ungdom og jenter som  
av ulike årsaker har vært nødt til å avslutte skolegangen 
altfor tidlig. 322 lærere får videreutdanning og kursing. 
 I en kultur som i Somalia, er utdanning av jenter 
viktig og virkningsfullt. Kvinner har stor påvirknings- 
kraft innen familiene, og mødrene har mye å si for  
hvem i familiene som skal få gå på skolen og i hvilken 
grad dette skal prioriteres. Mødre som selv har gått 
på skolen, vil lettere slippe døtrene til for at de skal 
få tilsvarende muligheter. Når vi snakker om «voksne 
kvinner» i land som Somalia, snakker vi gjerne om 
jenter fra 16, 17 år. Når en kvinne er 25 år, er hun 
oftest etablert med mann og barn. 
 ADRA arbeider med lokale utdanningsmyndig- 
heter, og styrker deres kapasitet ved å lage planer for 
forbedring og utvikling av skolesystemet. 10 voksen- 
opplæringssentre etableres også i prosjektperioden. 
På slike sentre tilbyr ADRA ulike aktiviteter og kurs. 
 ADRA har arbeidet i Somalia siden 1996. I 
denne programperioden omfatter ADRAs arbeid 
i Somalia Lower Juba, Gedo, Mid Shabelle, Hiran, 
Bay, Galmudug, Benabir og  Mogadishu.
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Myanmar var lenge preget av konflikt og uro. Tros-
baserte skoler, spesielt kristne, har ofte hatt tilbud 
om utdanning i konfliktområder i Myanmar der 
regjeringen har et begrenset utdanningstilbud eller 
ikke noe tilbud i det hele tatt.
 Buddhistiske skoler har som regel fått offentlig 
anerkjennelse, og om lag 60 % av elevene ved disse 
skolene tar eksamen som er godkjent av myndighe-
tene, og fortsetter på videregående eller universiteter. 
Tallet er helt forskjellig for de kristne skolene, selv 
om de hovedsakelig følger myndighetenes pensum, 
men med enkelte tilleggsfag. Utdanningen blir ikke 

godkjent av myndighetene selv om det ikke er noe 
annet tilbud i området, og elevene får dermed ikke 
et godkjent vitnemål som sikrer dem mulighet til 
videre utdanning etter grunnskolen.
 Med støtte fra Norad har ADRA jobbet for å 
sikre barns rettigheter til utdanning i disse områdene.  
Et forum for ledere for trosbaserte skoler er opprettet. 
Gruppen møtes jevnlig og legger press på myndig- 
hetene for at skolegang ved alle trosbaserte skoler 
som oppfyller utdanningsmyndighetenes under-
visningskrav skal kunne bli godkjent på samme måte 
som offentlige skoler. 

Myanmar
Lik rett til utdanning 
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Ei ung jente sto foran sitt livs vanskeligste valg. Hva 
skulle hun si til foreldrene sine? Kunne hun fortsette 
på skolen? Hun var gravid. Bare 13 år gammel.
 Amm hadde ikke mot til å fortelle det til noen,  
verken venner eller foreldre. Ingen ville tro at stille, 
høflige Amm kunne bli gravid. Etter hvert begynte 
vennene hennes å baksnakke og kommentere at hun 
hadde lagt på seg.
 «Jeg ville ikke ta abort, men jeg ville ikke ha 
barnet heller,» forteller Amm alvorlig. Hun måtte til 
slutt fortelle familien hemmeligheten, men hun ville 
ikke fortelle det til lærerne av frykt for å bli utvist fra 
skolen. Men lærerne fikk vite det, og likevel lot de 
henne fullføre skoleåret.
 Amms familie støttet henne når det gjaldt å 
beholde barnet, og hun fødte ei lita jente i skolens 
sommerferie. Læreren kom på besøk og oppmuntret 
henne til å komme tilbake til skolen. Skolen forsto 
situasjonen og ville gjerne at hun skulle fullføre 
utdanningen sin.
 «Jeg bestemte meg for å begynne i 7. klasse fordi jeg 
hadde så mange som var på min side og oppmuntret 
og støttet meg,» forteller Amm. «Jeg husker den første 
dagen. Jeg var så redd for at vennene mine ville erte og 
sende meg stygge blikk. Heldigvis behandlet de meg som 
om ingenting hadde skjedd».
 Amm bor i et hus sammen med åtte andre  
familiemedlemmer i et avsidesliggende område i 

Chiang  Rai-provinsen i Nord-Thailand. Faren jobber 
som taxisjåfør og moren gjør rent på et lite hotell.  
Mesteparten av familiens inntekt går med til å betale 
gjeld. «Det var utrolig vanskelig å studere og amme 
samtidig. Jeg måtte gå hjem hver dag i lunsjpausen for 
å amme babyen. Noen dager hadde jeg ikke penger til 
å ta bussen til skolen. Jeg ville ikke spørre foreldrene 
mine om penger siden de allerede hadde flere utgifter på 
grunn av babyen. Jeg var utslitt,» forteller Amm.
 ADRA jobber med sårbare og vanskeligstilte 
barn og ungdommer i Nord-Thailand for blant 
annet å forebygge menneskehandel. ADRA har et 
beskyttelseshjem for jenter, og har også gitt skole- 
stipend til sårbare jenter og gutter i fattige landsbyer. 
Da ADRA fikk høre Amms historie, innvilget de 
henne skolestipend slik at hun kunne fortsette på 
skolen. Med stipendet kunne Amm kjøpe det hun 
trengte av skolemateriell og betale skoleutgifter, noe 
som gjorde det mulig for henne å fortsette på skolen 
i en vanskelig fase, samtidig som hun kunne ta seg av 
babyen sin. Et skolestipend virker forebyggende for 
menneskehandel ved at jentene ikke blir til byrder 
for familiene sine, og dermed er i mindre risiko for å 
måtte dra til storbyene for å jobbe.
 Amm drømmer om å bli sykepleieassistent.  
«Jeg håper jeg at jeg kan få jobb på et sykehus og kan 
forsørge familien og barnet mitt,» smiler hun.

Thailand
Skolestipend mot menneskehandel
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Mer enn 1 700 frivillige var med på dugnad for 
Hjelpeaksjon 2015 med fokus utdanning for fred på 
Afrikas horn. Utdanning kan bidra til fred, forståelse 
og forsoning mellom mennesker. Mange av landene 
på Afrikas horn har vært preget av kriger og uro i flere 
tiår. Tørke og hungersnød er et gjentagende problem.  
Utdanning forebygger at barn og ungdom blir tiltrukket 
av miljøer med vold og terror. Utdanning gir økt 
kunnskap til å klare seg selv – og tro på at det 
finnes en meningsfull fremtid. Totalt kom det inn  
kr 3 769 880,-  i Hjelpeaksjon 2015.

Hjelpeaksjon 2015
Utdanning for fred

12
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I 2015 DELTOK ADRA NORGE I FØLGENDE NØDHJELPSOPERASJONER:

Nødhjelp 2015

Flom på Sri Lanka
I desember 2014 ble det østlige 
Sri Lanka rammet av kraftig 
regn, og i januar 2015 ble store 
områder oversvømt. ADRA 
distribuerte 400 nødhjelps- 
pakker med hygieneartikler,  
og 685 pakker med mat.

Katastrofeberedskap på  
Filippinene
Filippinene er det tredje mest 
utsatte landet for naturkata- 
strofer i verden. Det finnes 
nesten 1 million adventister på 
Filippinene, og ADRA fokuserer 
spesielt på hvordan de lokale 
kirkene kan være forberedt på 
katastrofer i lokalsamfunnene 
og bidra aktivt i hjelpearbeid. 

Uroligheter i Burundi
I april 2015 var det politiske 
uroligheter på grunn av det 
kommende valget i juni. Over 
100 000 mennesker flyktet til 
naboland. ADRA distribuerte 
nødhjelpspakker med mat 
og hygieneartikler til 1 500 
familier i transittleiren Nyanza 
Lac i Makamba-provinsen.

Jordskjelv i Afghanistan
26. oktober 2015 rammet et 
kraftig jordskjelv Afghanistan. 
Skjelvet ble målt til 7,5 på 
Richters skala. ADRA  
distribuerte mat i to provinser.

Flyktninger i Europa
ADRA har vært på plass ved 
togstasjonene og i transitt- 
leirene langs flyktningruten i 
Europa med spesielt fokus på 
informasjon og oversettere, slik 
at flyktninger hadde mulighet 
til å forstå informasjonen som 
ble gitt dem. Det ble også 
distribuert mat, vann og varmt 
vintertøy. ADRA er aktiv i 
Hellas, Makedonia, Slovenia, 
Kroatia og Serbia.

Flyktninger i Libanon
Mange syriske flyktninger 
bor utenfor flyktningleirene i 
Libanon. ADRA jobber for at 
syriske skolebarn skal få skole-
gang og støtter et skolesenter 
i Beirut med varm skolelunsj 
hver dag. I tillegg har ADRA 
distribuert verdikort til 300 
sårbare familier slik at de 
kunne kjøpe varmt vintertøy, 
tepper og brensel til å klare seg 
i de kalde vintermånedene.

Foto: ADRA-nettverket
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Jordskjelv i Nepal
25. april og 12. mai 2015 ble 
Nepal rammet av to kraftige 
jordskjelv (7,8  og 7,3 på  
Richters skala). ADRA bisto 
i den akutte nødhjelpsfasen 
og distribuerte mat, hygiene-
artikler og presenninger for 
midlertidig husly. I samarbeid 
med Norad har ADRA også 
restaurert eller bygget opp  
14 skoler som ble ødelagt  
etter jordskjelvene.

Flyktninger i Nigeria
Angrep fra opprørsgruppen 
Boko Haram sendte mange 
mennesker på flukt, særlig mot 
slutten av 2014 og i januar 
2015. ADRA distribuerte 
nødhjelpspakker med mat til 
389 familier i to flyktningleirer 
i byen Yola, i Adamawa- 
regionen.

Forebygging av ebola i  
Sierra Leone
Waterloo Adventist Hospital  
i Sierra Leone behandlet  
ebolapasienter under ebolaep-
idemien i 2015. ADRA bisto 
med restaurering av det elek- 
triske anlegget, distribuerte 
mat til pasienter og ansatte 
i seks måneder, samt dekket 
lønn til ansatte i kritiske faser.

Utdanning i konfliktområder 
i Sør-Sudan
Med støtte fra Norad bygget 
ADRA Norge 8 klasserom,  
11 midlertidige klasserom, samt 
distribuerte stoler og bord til  
7 skoler. I tillegg ble 9 vann-
kilder og 9 latriner rehabilitert, 
og 11 vanntanker bygget. 
ADRA Danmark, med støtte 
fra Danida, gjennomførte 
tilsvarende arbeid ved 7 andre 
skoler i samme område.

Syklonen Pam på Vanuatu
14. mars ble øyriket Vanuatu 
rammet av den tropiske syklo-
nen Pam (kategori 5). ADRA 
hjalp 1 000 familier med vann, 
husly og nødhjelpspakker med 
mat for en uke. I tillegg sørget 
ADRA for sanitære fasiliteter 
ved 10 evakueringssentere. 

Ekstrem kulde i Sudan
I utkanten av Sudans hoved-
stad Khartoum bor det mange 
fattige mennesker. Husene er  
bygget av en blanding av mur- 
stein, bambus og blader, og det  
kan bli kaldt om vinteren. I 
2015 var vinteren kaldere enn 
vanlig, og ADRA distribuerte 
vinterpakker med tepper til 214  
familier, og varme vinterklær 
til 240 barn i områder hvor 
ADRA er tilstede med SEAQE- 
programmet støttet av Norad. 

Flom i Myanmar
I juli 2015 rammet flom 12 av 
14 provinser i Myanmar. Flom-
men sies å ha vært den verste i 
landets historie. ADRA hjalp  
1 250 bønder med frø til nye  
avlinger, og 775 sårbare familier 
fikk verdikort til å kjøpe mat. 
I tillegg restaurerte ADRA 
brønner og latriner.
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Det kraftige jordskjelvet som rammet Nepal 25. april 
2015 målte 7,8 på Richters skala, og forårsaket store 
ødeleggelser. Nesten 9 000 mennesker omkom, og 
21 000 ble skadet. 80 % av husene nær episenteret 
ble ødelagt. 12. mai rystet nok et stort jordskjelv 
Nepal og forårsaket ytterligere ødeleggelser. Folk 
bodde utendørs i presenninger, og skolene var stengt. 
Britt Celine Oldebråten fra ADRA Norge reiste til 
Nepal og deltok i gruppen som koordinerte kom-
munikasjonsarbeidet for ADRA i den første fasen av 
nødhjelpsarbeidet.
 I den akutte nødhjelpsfasen distribuerte ADRA 
livsnødvendigheter som mat og vann, samt pakker 
med presenning, tau og lignende for å lage midlertidig 
husly. Videre arbeidet ADRA for at barna skulle få 
komme tilbake til skolen og hverdagen. ADRA ga 
store telt til bruk som klasserom til skoler som var 
ødelagt i Kavre-distriktet. Barn, foreldre og lærere 
var takknemlige for dette. Mange var svært trau-
matiserte og våget ikke å være inne i skolebyggene. 
ADRA tilbød psykososial støtte til elever og lærere. 
Samtidig bygget ADRA opp igjen 14 skoler. Arbei-
det med skolene ble støttet av Norad. ADRA har 

også opprettet en geitebank for familier som mistet 
dyrene sine i jordskjelvet. 
 Det har vært utfordringer underveis. Seks 
måneder etter jordskjelvet startet politiske uroligheter 
med nabolandet India, som satte opp blokader og 
sanksjoner. Det ble mangel på gass til koking, bensin 
og andre livsnødvendigheter. Mangelen på bensin 
har gjort det vanskelig å transportere matvarer og 
salt, noe som har ført til at prisen på varene har økt 
veldig. Det var også vanskelig å transportere bygge-
materialer til skolene.
 «Vi mistet håpet etter at jordskjelvet ødela skolebygget, 
men midlertidig husly og klasserom fra ADRA ga oss 
nytt håp!» Det er rektor på Nawa Jagriti Primary 
School som forteller. Han vil gjerne takke ADRA 
for generøs støtte når de trengte det som mest, og 
legger spesielt vekt på at han er glad for at det nye 
skolebygget har en sterkere struktur som gjør det 
mer motstandsdyktig dersom det skulle komme et 
nytt jordskjelv.
 Utenfor skolebygget står to takknemlige skole-
jenter: «Det nye skolebygget er akkurat ferdig, og det 
betyr alt for oss!»

Nepal
Skole – også i katastrofesituasjoner
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Året 2015 var et utfordrende år mange steder i verden.  
Europa så det største antall flyktninger siden andre 
verdenskrig. Mer enn 1 million flyktninger ankom 
Europa i 2015. De fleste kom fra Syria, men også fra 
Afghanistan, Irak og andre konfliktrammede land. 
 Flyktningene tar store risikoer. Mange betaler 
i dyre dommer for å krysse Middelhavet i dårlige 
båter og med uforsvarlige livvester. Bildet av den lille, 
druknede gutten som ble skylt opp på en strand på 
en av de greske øyene vil bli husket som et symbol 
på desperasjonen til de mange som mister livet i 
forsøket på å nå trygghet.
 Fra de greske øyene, gikk ruten videre til Make-
donia, Serbia, Kroatia, Slovenia og videre nordover i 
Europa. Maja Ahac, leder i ADRA Slovenia, husker 
godt dagen da det begynte. Det var en vanlig lørdag 
da hun fikk en telefon med beskjed: «Gjør deg klar! 
Det er flere tusen flyktninger på vei til den slovenske 
grensen!». «Det var aldri et spørsmål om vi skulle hjelpe 
eller ikke,» forteller Maja. Bare noen timer etterpå tok  
Maja og ADRA Slovenia imot de første flyktningene.
 Flyktningene så veldig slitne ut. Mange bar små 
plastikkposer med alt de hadde av eiendeler. Maja 

satte seg ned med en tenåring som snakket engelsk, 
og spurte hvorfor han hadde lagt ut på denne lange 
reisen. «Jeg hadde to valg – å drepe eller bli drept. Alt 
jeg ønsker er å fullføre skolen og få leve,» svarte gutten.
 «Det ville vært lett å late som om flyktningene ikke 
er her eller at de ikke er «verdig» vår hjelp. De blir 
ofte ikke bare kalt flyktninger og migranter, men også 
terrorister. I løpet av månedene som jeg har jobbet med 
flyktningene, har jeg ikke møtt en eneste som Jesus ikke 
døde for – uansett hvor skitten, redd, kald, sulten, ille-
luktende, hånet, syk, liten eller dårlig behandlet de var. 
Det gledet oss å kunne se barna smile, en baby som fikk 
en varm jakke, en far som delte mat med barna sine  
eller en dame som fikk hygieneartikler. Deres takk- 
nemlighet sa mer enn ord,» forteller Maja.
 Maja var bare en av de mange ADRA-medarbei-
derne og frivillige som jobbet på grenseovergangene. 
Med flyktninger fra mange forskjellige land og lite 
engelskkunnskaper var informasjon en stor utfordring. 
ADRA fokuserer derfor spesielt på å ha oversettere for 
å sikre at riktig – og viktig – informasjon kom fram 
til flyktningene. ADRA distribuerer også mat, vann, 
varmt tøy og hygieneartikler til flyktningene.

Flykningstrøm i Europa
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«Mamma og pappa fortalte oss at vi skulle dra til 
Europa. Vi tok ikke med oss annet enn et ekstra skift 
til hver. De fortalte oss ikke hvordan vi skulle reise 
og hvor lenge. Jeg kunne ikke ta med noen leker.  
Jeg husker bestemors gode klem, og at hun sa at hun 
ville be for oss hver dag. Jeg vet ikke hvor lenge vi 
har reist, men jeg synes det er veldig lenge. 
 Vi reiste med lastebiler og fikk ikke puste. Folk 
gråt og lastebilsjåføren kjeftet på oss. Mamma 
prøvde å få oss til å sove så vi ikke skulle se eller 
huske alt det fæle som skjedde rundt oss. Jeg har 
ikke lyst til å tenke på mye av det jeg så på turen. 
 Noen ganger snakker vi om fortiden – huset vårt, 
bestemor og gode minner som vi har tatt med oss.  
Vi snakker ikke om krigen og reisingen. 
 Jeg liker å gå på skolen og å leke i  parken. Det  
er ikke rettferdig at noen er analfabeter. Jeg synes 
synd på moren min som ikke kan skrive sitt eget navn. 
Hun kan ikke lese aviser. Hun gikk aldri på skolen. 
 Jeg vil bli lege og hjelpe syke barn. Når de er 
triste, vil jeg spørre dem hvorfor de er triste. Ingen 
har spurt meg hvorfor jeg gråter eller hvorfor jeg er 
trist. Barn skulle ikke være ofre. Barn skulle ikke se 
folk drukne når de ikke kom seg opp i båten. Barn 
skulle ikke gå i mange dager uten å få ta en dusj. Barn 
skulle ikke være sultne og bare ha et sett med klær.»

SAID 14 ÅR

Ingen spør meg hvorfor jeg gråter
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Regnskap 2015
2015 2014

ANSKAFFEDE MIDLER

Tilskudd
Offentlige
Norad / UD  49 331 269  28 632 771 
EU  -    36 521 
Andre  245 442  207 012 
Andre
Syvendedags Adventistkirke  745 166  611 606 
Sum tilskudd  50 321 877  29 487 910 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  3 769 880  3 392 071 
Venn for livet  855 520  782 062 
Gaver til katastrofehjelp  182 979  91 072 
Andre øremerkede gaver  3 658 739  1 035 002 
Frie gaver  1 416 493  1 322 684 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  9 883 611  6 622 890 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter  80 000  3 954 
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  80 000  3 954 

Finans-/investeringsinntekter
Finansinntekter  119 276  183 879 
SUM ANSKAFFEDE MIDLER  60 404 763  36 298 634 

FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  839 072  645 824 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  129 059  71 512 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  968 132  717 336 

Kostnader til formål
Forbruk Norad-tilskudd  46 169 522  26 923 765 
Forbruk EU-tilskudd  -    36 521 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  3 006 192  2 039 940 
Formålsaktiviteter i Norge  832 315  662 951 
Andre kostnader til formål  4 027 767  2 995 790 
Sum kostnader til formål  54 035 797  32 658 966 

Administrasjonskostnader  1 349 274  865 830 

SUM FORBRUK AV MIDLER  56 353 202  34 242 133 
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  4 051 561  2 056 501 

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. Til FK med eksternt pålagte restriksjoner  2 446 981  1 113 165 
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner  (100 143)  (431 786)
Ovf. Annen formålskapital  1 704 723  1 375 122 
SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  4 051 561  2 056 501 
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Inntekter 2015
OFFENTLIGE MIDLER  49 576 711  82,1 %

INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV.  16,4 %
 Hjelpeaksjon  3 769 880   6,2 %
 Venn for livet  855 520   1,4 %
 Gaver til katastrofehjelp 182 979  0,3 %
 Andre øremerkede gaver 3 658 739  6,1 %
 Frie gaver  1 416 493 2,3 %

TILSKUDD ADVENTISTKIRKEN 745 166 1,2 %

FINANS- OG ANDRE INNTEKTER 199 276 0,3 %

SUM   60 404 763   100 %

Forbruk av midler 2015
KOSTNADER TIL FORMÅL I UTLANDET     53 203 482     94,4 %

ANSKAFFELSE AV MIDLER  968 132    1,7 %

FORMÅLSAKTIVITETER I NORGE  832 315   1,5 %

ADMINISTRASJON    1 349 274    2,4 %

SUM  56 353 202    100 %

LAND UTVIKLING NØDHJELP

ANTALL DIREKTE 
MOTTAGERE

ANTALL INDIREKTE 
MOTTAGERE

SUM
MOTTAGERE

Afghanistan 0 1  5 304  -    5 304 
Bangladesh 1 0  4  -    4 
Burundi 0 1  3 700  -    3 700 
Etiopia 1 0  24 182  106 410  130 592 
Filippinene 0 1  25 500  127 500  153 000 
Haiti 1 0  100  -    100 
Kambodsja 1 0  4 000  8 000  12 000 
Kroatia 0 1  6 300  -    6 300 
Libanon 0 1  90  -    90 
Makedonia 0 1  13 100  -    13 100 
Myanmar 5 1  130 183  -    130 183 
Nepal 0 3  12 262  -    12 262 
Nigeria 1 1  1 945  -    1 945 
Peru 1 0  -    -    -   
Serbia 0 1  17 552  -    17 552 
Sierra Leone 0 1  3 125  -    3 125 
Slovenia 0 1  -    10 000  10 000 
Slovenia/Hellas 0 1  10 000  224 000  234 000 
Somalia 1 0  21 746  22 000  43 746 
Sri Lanka 0 1  4 250  -    4 250 
Sudan 1 1  35 472  30 000  65 472 
Sør-Sudan 2 1  15 193  -    15 193 
Thailand 2 0  400  2 500  2 900 
Vanuatu 0 1  10 589  -    10 589 
Sum 17 19  344 997  530 410  875 407 

ANTALL PROSJEKTER

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.

Partnere
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ADRA Norge stab 
Fra venstre: Solveig Krusholm (Giver- og Hjelpeaksjonskontakt), Danilo Avileis (Økonomisjef og Programråd- 
giver), Sylvi Bunken (Regnskapsfører), Jonathan Telfer (Programrådgiver), Birgit Philipsen (Generalsekretær),  
Britt Celine Oldebråten (Program- og kommunikasjonsrådgiver), Lena S. Olsen (Programrådgiver),  
Margit Wærn (Programsjef ) og Gry A. Haugen (Kommunikasjonssjef ). 

Gjennom giverordningen Venn for livet 
mangfoldiggjøres ditt bidrag til ADRAs 
arbeid for utdanning i noen av verdens 
fattigste land. Fastgiverordningen gjør det 
mulig å motta offentlig støtte, og egen- 
andelen krever forutsigbarhet. ADRA  
Norges nye nettsider gjør det enklere  
å melde seg som fastgiver:  
www.adranorge.no/gi

Venn for livet

2015 ga ny rekord for ADRAs gavekortkampanje  
«Gi en mulighet». Her finner du gaver til enhver  
anledning – fødselsdager, bryllup, jubileer, jul og 
lignende. Gavekortet «Minnegaven» passer godt  
når man gir etterlatte en oppmerksomhet som vil 
være like kjær som blomster. 

Gi en mulighet

Fo
to

: T
o

r 
T

je
ra

n
se

n

ADRA Norges styre 2015 
Styrets leder: Vidar Keyn.
Styremedlemmer: Finn F. Eckhoff, Bjørn Knutsen, Marit Myklebust, Iselin E. Fjeld,  
Tore A. Molstad Andresen, Solveig N. Andersen. Observatør: Birgit A. Philipsen.
Revisor: Godkjent revisjonsselskap. Organisasjonsnummer 993 606 650.
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Bardu
Bårdsen Hagesenter

Finnsnes
HK Sørensen AS
Byggesystemer – 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 A/S
Byggmakker - Per Strand
Selboe & Aasebø

Hamar
Tunn AS
Lokal Revisjon AS                                                           
Toyota Sulland Hamar AS                                            

Vollie AS Rimi Børstad           
Nye Grønt og Godt                                                       
Sulland Hamar AS                                                           
Giset  AS                                                                    
Sparebanken Hedmark                                               
Gullsmed K. O. Liberg AS                                            
Trend Optikk AS                                                             
Hamar Glassmagasin AS                                                                             
M & T Andersen  AS                                                          
Autostrada AS
Sjølies Bilgummiforretning
Melby AS
Miøsen Prosjekt AS
Monter
Sportskonsept AS
Prince Tennisskole/Shop AS

Hareid
Hareid Rør og Interiør
Strax Bok & Rekvisita

Kristiansand
Hotell Norge, Krisiansand
Frisør Ivar Helland

Snadderkjosken
Einar Torjesen, Jernvarer.
Ånund Lunde A/S

Silsand
SL Installasjon AS
Senjastua AS
Garnstua
Interiør & Bygg AS
Rydning Invest AS
Berglund Bilelektro AS
Bakeri Nostalgi
Silsand Auto A/S
Vågan Gartneri
Haneseth Midt-Troms A/S

Ullsteinvik
Sunkost
Cafe Nova

Svolvær
Saga Fisk A/S

Straumsjøen
Egil Kristoffersen & Sønner AS

Støtteannonser 
Hjelpeaksjon 2015

Venn for livet
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www.adranorge.no

Følg ADRA Norge/Norway:

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norge
Telefon 31 01 88 00 | post@adranorge.no

Gavekonto 3000.30.31035 | Aksjonskonto 3000.30.31000
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I am an orphan
AV: BERNADETTA KABOTOLO (12), MALAWI

I am an orphhan
My mother and father vanished to the graveyard
I am not the only orphan in the world, there are many more
I am an orphan

I am an orphan
There are different types of orphans
When a mother dies, one qualifies to becomes an orphan
When a father dies, one also qualifies to becomes an orphan
What more when both die?
Problems multiply
I am an orphan
To find something to eat, I go house to house begging
Can’t you share with me leftovers from yesterday
My beddings are tattered sacks
Are you not sympathetic with me
I wear torn clothes
But you use decent clothes as mopping rugs
I am an orphan

Are you not sympathetic with an orphan
There is no one to support me to go to school
Please help orphans to shape a better future

For the rich we become cheap labour
and they don’t think about our future
And there is no one to guide me
I have nowhere to go

I am an orphan
There are no elderly people to guide me
You guide your own children while orphans are neglected
Your children have bright futures
God only will guide me

I am your daughter Bernadetta

   


