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til Myanmar og bygge seg et nytt liv
der. ADRA gjør ventetiden meningsfull ved å tilby yrkesutdanning og
livskunnskaper som forberedelse til
et aktivt og produktivt liv i hjemlandet.

Det å finne ut hva man
passer til, og sørge for at man
får mulighet til å gjøre det,
er nøkkelen til lykke.

ADRA (Adventist Development and
Relief Agency) er et globalt nettverk
med tilstedeværelse i 141 land.
ADRA arbeider med mennesker i nød
uavhengig av alder, kjønn, etnisk
bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norges programmer
legger vekt på å bedre menneskers
arbeids- og livssituasjon gjennom
kvalitetsutdanning og livslang læring
for alle.
ADRA Norge har en visjon om
en verden uten urettferdighet og
fattigdom, der hvert individ kan
utøve sin rett til å nå sitt potensial
og leve et verdig liv. Vårt mandat er
å arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å skape rettferdig og
positiv utvikling gjennom styrkende
og myndiggjørende partnerskap og
ansvarlig handling.
ADRA Norge har store utdanningsprogrammer i syv hovedsamarbeidsland. I tillegg har vi enkeltprosjekter
i andre land, og samarbeider med
det globale ADRA-nettverket om
nødhjelp når katastrofer rammer.
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Foto: Birgit Philipsen / ADRA Norge

ADRA Norge er etablert som en stiftelse, hvor styret velges av Adventistkirken i Norge. ADRA Norge arbeider
for en effektiv utnyttelse av midler og
ressurser. Organisasjonen er tilsluttet
Innsamlingsregisteret og Innsamlingskontrollen i Norge, og oppfyller
kravene til innsamling, regnskap og
forvaltning av innsamlede pengebeløp. ADRA Norges programmer
mottar støtte fra og samarbeider med
Utenriksdepartementet og Norad,
Direktoratet for utviklingssamarbeid,
samt en rekke skoler, kirker, fastgivere
og andre bidragsytere.
www.adranorge.no

De fleste har opplevd frustrasjonen
ved å stå utenfor en låst dør uten
nøkkel. Nøkkelen, koden eller passordet er nødvendige redskaper som
gir adgang til viktige goder i livet:
hus, kontor, bil, PC, telefon eller
bankkonto.
Mae La Temporary Camp i Thailand,
8 km fra grensen til Myanmar, huser
over 37 000 flyktninger fra Myanmar.
Mange av dem er barn og unge uten
det viktige ID-kortet som er adgangsnøkkelen til livet og de sosiale godene
utenfor leiren. Noen har bodd i
leiren i mange år og håper fortsatt
på politisk stabilitet og forbedret
sikkerhet, slik at de kan returnere

En gruppe smilende unge gutter fra
mekanikerkurset skrur på bilmotoren
og motorsykkelen, ivrige etter å
demonstrere for meg hva de har lært,
og cateringklassen kappes om å
servere den beste grønnsakskarrien
til de besøkende. Stwey Stwey forteller at han driver en liten klesbutikk
i leiren. Han har avsluttet et 2måneders skredderkurs og har
nettopp kommet tilbake fra to
måneders praksis på den andre
siden av grensen. Han håper at han
snart kan dra tilbake og etablere seg
i hjemlandet. Han sitter ned mens
vi snakker, for det ene benet hans
er ubrukelig, men utdanningen har
gitt ham nøkkelen til selvstendighet.
Læreren i IT-klassen sitter i rullestol
og underviser. Også han har funnet
en plass der han kan bruke evnene
sine og bidra til fellesskapet.

Vi spør elever og lærere om hva
som skal til for at de kan reise hjem.
Trygghet og mulighet for jobb i hjemlandet står øverst på listen. Sammen
legger vi planer for hvordan ADRA
Norges Norad-støttede yrkesutdanningsprogram i Myanmar kan åpne
dører for ungdommene i leiren og
gjøre det lettere for dem å etablere
seg i hjemlandet.
ADRA-samarbeidet over grensen
handler om å gi muligheter og livskvalitet gjennom utvikling av
personlig potensial, deltakelse og
innflytelse. Relevant yrkesutdanning
med praksis og kontakter i lokale
virksomheter er en viktig nøkkel til
inntektsgivende arbeid og et verdig liv.
Bibelen understreker at alle mennesker er skapt likeverdige, og
bærekraftmålene fokuserer på alle
menneskers rett til livskvalitet. På
dette grunnlaget samarbeider ADRA
Norge med lokale partnere om inkluderende utdanning som gir alle barn
og unge muligheter i livet: «Leaving
no one behind»; Ingen skal holdes
utenfor låste dører.

Utdannelse er ikke et
privilegium, men en
menneskerett.
KONFUCIUS
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FOKUSLANDENE FOR UTDANNINGSPROGRAMMET SEAQE (STRENGTHENING EQUITY, ACCESS AND QUALITY
IN EDUCATION) ER MYANMAR, ETIOPIA, SOMALIA, SØR-SUDAN, NIGER OG MALI.

Styrking av
kapasitet og kvalitet
gir bærekraft!

Målgruppe SEAQE Øst-Afrika og Myanmar 2014–2018:
154 000 barn og ungdommer på 1 679 skoler i Etiopia, Somalia, Sør-Sudan og Myanmar.
Målgruppe SEAQE Sahel 2017–2022:
15 000 elever ved 45 skoler (25 i Mali og 20 i Niger).

Foto: Margit Wærn

TILGANG TIL UTDANNING
Det handler om å gi muligheter!
ADRAs utdanningsprogrammer,
Strengthening Equity, Access and
Quality in Education (SEAQE) i Etiopia,
Somalia, Sør-Sudan, Myanmar, Niger
og Mali er inkluderende og tilpasses
lokale behov og prioriteringer. De
søker å favne barn og ungdommer
som ellers ville stått uten skoletilbud.
Programmene gir flere barn adgang til
utdanning ved å bygge og rehabilitere
klasserom. Separate latriner for gutter og jenter med håndvaskstasjoner
gjør det lettere for jenter å delta.
RETTFERDIGE OG LIKE
MULIGHETER
Utdanning er en rettighet for barn og
ungdom, inkludert de med funksjonsnedsettelser og spesielle behov.
SEAQE-programmet tar tak i denne
utfordringen. ADRA bygger kapasitet
til inkludering gjennom videreutdanning av lærere og rektorer, samt
kursing og bevisstgjøring av foreldregrupper, lokale skolestyrer og myndigheter. Som følge av SEAQE har så
langt 533 barn med funksjonsnedsettelser i Sør-Sudan, Somalia og
Etiopia fått muligheten til å gå
på skolen. Mer enn halvparten av
elevene er jenter. I Somalia har 190
personer med funksjonsnedsettelser
fått yrkesutdanning.
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KVALITET I ALLE LEDD
I mange land er utdanningssystemene
så svake at barn og ungdom går
på skolen uten å få grunnleggende
kunnskaper og ferdigheter. ADRA
arbeider helhetlig for å øke kvaliteten
på undervisning og læring. Derfor er
kursing av lærere, foreldregrupper
og lokale myndigheter essensielt.
Mange av foreldrene har ikke gått på
skole selv, og lærerne har ofte svært
mangelfull utdanning. I Sør-Sudan,
Somalia og Etiopia har karakterer på
standardiserte tester blitt forbedret
med 39 % på skolene i programmet
siden programstart. Det har også
blitt et mindre skille mellom jenters
og gutters resultater som følge av
programmet.
BÆREKRAFT OG VARIG
FORANDRING
Utdanning har stor betydning for
samfunnsutvikling. ADRA Norges
utdanningsprogram bidrar til oppfylling av bærekraftmålene, særlig
mål 4 om god utdanning, men også
målene 5, 8, 10 og 17 om likestilling
mellom kjønnene, anstendig arbeid
og økonomisk vekst, mindre ulikhet
og samarbeid mellom flere aktører
for å nå målene.
Ved å bevisstgjøre om verdien av utdanning og mobilisere lokalsamfunn

Foto: Lena Olsen Sømme

rundt skolen, sikres viktig lokal
forankring og støtte. Lokalsamfunn
engasjeres og bidrar med det de kan:
skoleutstyr, lærerboliger, arbeidskraft og byggematerialer. Lokale
myndigheter er en viktig nøkkel for
bærekraft. Programmet samarbeider
med og styrker utdanningsmyndigheters kapasitet lokalt og nasjonalt.
I Myanmar har ADRA fått offentlig
godkjenning på et konsept for yrkesutdanning for unge som ikke har
gjort ferdig grunnskolen. Intensive
3–6 måneders kurs med teori, praktisk
undervisning og lærlingplass, gir
unge mulighet for å få jobb eller
starte egen virksomhet. ADRA Norge
har også bidratt til å sette utdanning
for religiøse og etniske minoritetsgrupper på agendaen.

ETIOPIA:
Etiopia er et land i utvikling og gjør
framgang innen utdanning. Mange barn
går på barneskolen, men det er likevel
stort frafall. Relativt få elever fullfører
barneskolen og begynner på ungdomsskole og videregående. ADRA fokuserer
i det nåværende programmet spesielt
på å bedre tilgang til høyere utdanning
for tenåringer og ungdommer. Vi bygger
videregående skoler og arbeider med
lærere, foreldre, lokalsamfunn og skolemyndigheter for å oppnå inkludering og
kvalitet i undervisningen.

Foto: Frank Spangler

SOMALIA:
I Somalia arbeider ADRA målbevisst for
å få barn som har droppet ut av skolen
tilbake i undervisningen. ADRA har opprettet et 2-årig hurtigskoleprogram, slik
at barna som har droppet ut kan ta igjen
det tapte og komme inn i det offentlige
skolesystemet. Målet var opprinnelig å
hjelpe 1 050 barn, men hele 1 811 barn har
fullført hurtigskolen og kommet tilbake
til skolen. I tillegg samarbeider ADRA
med de lokale myndighetene og om å
lage et standard pensum for hurtigskoler
i Somalia. ADRA har også det siste året
bygget et senter for yrkesopplæring og
er i gang med 3–9 måneders kurs i data,
snekring, rørleggerfag, mobilreparasjon,
søm, elektro og mekanikk.

Foto: Britt Celine Oldebråten

SØR-SUDAN:
Den mangeårige borgerkrigen i Sør-Sudan
har hatt stor innvirkning på utdanningstilbudet i landet. Over 40 % av skolene er
ikke i bruk etter konflikten som oppstod
i 2013. ADRAs prosjektområde i Eastern
Equatoria har prosentvis færrest antall
barn i skolen i hele landet. En stor del
av lærerne mangler lærerutdanning og
har bare noen få års skolegang. ADRA
bygger klasserom, latriner og brønner og
gir lærere utdanning, etterutdanning og
veiledning. ADRA støtter også lokale
myndigheter i prosessen med å bygge
opp et godt utdanningstilbud i det
krigsherjede og svært fattige landet.

Foto: Bjørn Knutsen

MYANMAR:
I Myanmar har det generelt vært økonomisk
framgang, men det er fortsatt stor fattigdom i avsidesliggende områder og særlig
blant etniske minoriteter. Myndighetene
har arbeidet med skolereformer, men
disse når ofte ikke minoritetsområdene.
Antall barn som dropper ut av skolen er
høyt. 6 av 10 barn slutter på skolen i
ungdomsskolealder. ADRA arbeider med
å styrke inkludering og kvalitet i grunnskolen gjennom utdanning av lærere,

foreldre og lokale utdanningsmyndigheter, samt bygging og rehabilitering av
skoler. ADRA samarbeider også med en
yrkesskole i Hpa-An i Karen-staten om
kvalitet og relevans i yrkesutdanningen.
ADRA har utviklet en modell for 3–6
måneders yrkesutdanning for unge som
ikke har fullført grunnskolen. Kursene er
blitt offentlig godkjent både i Myanmar og
Thailand. En sterk økning i elevtallet har
gjort det nødvendig å bygge flere klasserom. Programmet samarbeider med
lokale virksomheter om praksisplasser
og prioriterer sårbar ungdom og ungdom
med funksjonsnedsettelser.

Foto: Birgit Philipsen

NIGER OG MALI:
Niger og Mali ble nye partnerland for
ADRA i 2017. Av 188 land er Mali rangert
som nummer 175 og Niger som 187 på
Indeks for menneskelig utvikling (HDI).
ADRAs nye utdanningsprogram skal styrke
undervisningskvalitet og inkludering på
45 skoler i Niger og Mali. Programmet
kurser lærere og skoleledere og mobiliserer
foreldre i å støtte skolen. Nye klasserom,
latriner og rent vann bidrar til god læring.
Mangel på lærebøker er en stor utfordring.
I tillegg til bøker vil ADRA introdusere
lesebrett med e-bøker og interaktive oppgaver på fransk og lokale språk. Elevene
kan da de første årene, i tillegg til den
vanlige klasseromsundervisningen, lære
språk og matematikk på eget morsmål
og i eget tempo, uavhengig av lærerens
formidlingsevne.
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«Utdanning er en grunnleggende
rettighet for barn, men likevel er det
mange og svært komplekse faktorer
i Mali og Niger som hindrer barna i
å gå på skolen. Det kan være tidlige
ekteskap, barnearbeid, fattigdom,
naturkatastrofer, sikkerhetsutfordringer, og manglende forståelse
for viktigheten av utdanning – både i
lokalsamfunn og hos lokale myndigheter,» forteller Angele Deemi,
programkoordinator for ADRAs
utdanningsprogram i Niger og Mali.
«Sist jeg var på feltbesøk, fortalte
noen foreldre at kursing av foreldregrupper og skolekomiteer har hjulpet
dem å forstå deres rolle og funksjon.
Nå er de bedre informert og vet at
forbedringer i utdanningssituasjonen
også avhenger av dem. De jobber
derfor med handlingsplaner for å
støtte skolen, noe som er et direkte
resultat av opplæringen! Før var de
uvitende om hvilken rolle foreldrene
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kunne spille og var tilbakeholdne
og sjenerte. Mange av foreldrene
er analfabeter og de så dette som
en hindring for barnas utvikling,»
forteller Angele.
Angele understreker at «Alle parter;
foreldre, skole og myndigheter,
må samarbeide for å skape god og
bærekraftig utdanning. Både støtten
fra prosjektet og støtten fra lokale
myndigheter og lokalsamfunn er viktig
for at barna i dette området skal få en
bedre framtid.» slår hun fast.
«Barna er veldig glade for det nye
læremateriellet. De forklarte meg at
det før bare fantes noen få lærebøker,
i noen tilfeller bare én for hele klassen,
men nå har hver elev sine egne
bøker. De kan ta dem med hjem og
studere videre om ettermiddagen og
kvelden,» smiler Angele og legger til
at også rektorene bekrefter at barna
har en bedre forståelse og at antallet
elever i skolen har gått opp.

SEAQE SAHEL: MALI OG NIGER

Foto: Erik Eriksen / ADRA Norge

Nøkkelpersoner i ADRA Mali og Niger som gjør
det mulig for flere barn å få tilgang til skole!

Foto: Britt Celine Oldebråten / ADRA Norge

Utdanning i
Niger og Mali

Utdanningsprogrammet Strengthening Equity, Access and Quality in
Education, SEAQE Sahel i Vest-Afrika
har som mål å nå 15 000 barn ved
45 skoler i Niger (20) og Mali (25).
Programmet omfatter bygging og
rehabilitering av skolebygg for å
skape bedre rammer for læring;
kapasitetsbygging av lærere og
lokale myndigheter, samt bevisstgjøring om viktighet av utdanning
og mobilisering i lokalsamfunn og
organisasjoner.
Tid: 2017–2022
Aktiviteter i programmet:
chevron-circle-right Bygging/rehabilitering av
klasserom og latriner på skolene.
chevron-circle-right Opplæring i hygiene og sanitære
forhold for 15 000 elever.
chevron-circle-right Etablering av 40 borehull for
rent drikkevann
chevron-circle-right Undervisning i grunnleggende
livsferdigheter for 15 000 elever.
chevron-circle-right Undervisning om inkluderende
utdanning for foreldregrupper,
mødregrupper, skolekomiteer
og lokale myndigheter.
chevron-circle-right Videreutdanning av rektorer og
lærere ved skolene.
chevron-circle-right Skolemateriell til 15 000 elever.
chevron-circle-right Skolesekker med solcellelamper
til 11 000 elever.
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UNGDOMMER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER OG UNGDOMMER
SOM AV ULIKE ÅRSAKER HAR FALT UTENFOR SKOLE OG ARBEIDSLIV,
PRIORITERES I OPPTAKET TIL YRKESUTDANNING; ET PROSJEKT I
MYANMAR SOM ER STØTTET AV NORAD OG GIVERE I NORGE.

Foto: Frank Spangler / ADRA Norge

Tilbake til skolen
Thein Aung kommer fra en jordbruksfamilie. Nå er han skolelev
ved ADRAs nyopprettede yrkesopplæringstilbud! Han skal bli
landbruksmekaniker og er sikker
på å få jobb. «Jeg kommer til å
få jobb på grunn av det jeg har
lært her – og fordi jeg er blid!»,
sier han.

Thein Aung måtte jobbe så mye
hjemme på gården, at grunnskolen
aldri ble fullført. Han sluttet på
skolen etter 8. klasse. Familien er
risbønder, og han vokste opp i fattige
kår med foreldre og fem søsken. Nå
har han fått plass på agro-mekanikk
på skolen der ADRA har bygget nye
klasserom. Thein Aung har glimt i
øyet og smiler stort når han beskriver
at han tidligere fint klarte å ta en
maskin fra hverandre, men at han
ikke hadde noen kunnskap om de
ulike delenes funksjon og hvordan
maskindelene skulle settes sammen.

Tilbud om yrkesopplæring gir nye
muligheter for sårbar ungdom.
VILLE IKKE TIL THAILAND
«Mange på min alder, gutter og
jenter, drar til Thailand for å søke
arbeid. Jeg ser mange ulemper og farer
ved det, og ville helst være i nærheten
av familien min. De trenger meg,
og jeg trenger dem. Det er mange
maskiner i landsbyen som trenger
reparasjon. Jeg blir ikke arbeidsledig.»
Han forteller at det etter hvert har
kommet mange små jordbruksmaskiner i området rundt landsbyen.
Gjennom ADRAs prosjekt blir han
kvalifisert til å reparere det meste.
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KUNNSKAP FOR LIVET
Der Thein Aung bor sår risbøndene
kornet i april / mai. Høsten er i november / desember. En av grunnene til
at Thein Aung er så sikker på at han
vil få nok arbeid, er at han har lært
kundebehandling og hvordan han
kan styre en liten bedrift. «Dessuten,»
sier han, «er jeg mye blidere og hyggeligere enn de andre arbeiderne i
landsbyen. Garantert. De vet ingenting
om kundebehandling!»
YRKESUTDANNING
ADRAs prosjekt i Myanmar tilbyr
ungdom yrkesutdanning. Funksjonshemmede, arbeidsledige og ungdommer som av ulike årsaker har
falt utenfor skolen prioriteres ved
opptaket. Skolen tilbyr fagene søm,
data, agro-mekanikk, hårklipp og
styling, elektro, hotell- og restaurantservice og jern- og metallarbeid.
I tillegg undervises elevene i grunnleggende livsferdigheter og oppmuntres til å foreta gode valg i livet.
De lærer hvordan de skal behandle
kunder og får hjelp med å skaffe seg
lærlingplass for å forberede dem
til arbeidslivet. De får også undervisning i entreprenørskap som
forberedelse til å kunne starte egen
liten bedrift.
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Oh, education, my love,
my entire future depends on you.
I will hold you like an egg.
If you don’t develop us now,
our future will die.
Come and develop us now,
our future will be brighter.

Skolematordning
øker antall barn i skolen
Sør-Sudan ble et selvstendig land i
2011. Dessverre har vold og konflikt
preget landet siden uroen brøt løs i
2013. I juli 2016 eskalerte konflikten
igjen, noe som førte til at tusenvis
av mennesker flyktet fra hjemmene
sine. Blant annet søkte 10 000 mennesker tilflukt på Adventistkirkens
eiendom i hovedstaden Juba.
I 2016 vurderte ADRA at mer enn
15 000 barn i hovedstaden hadde
mangelfullt utdanningstilbud som
følge av konflikten. De fleste skolene
som kom i gang med undervisningen
hadde ødelagte fasiliteter og mangel
på lærere og materiell. Antall elever
hadde økt betraktelig, mens antall
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lærere forble det samme, og lærere
måtte gå i flere måneder uten lønn.
Livskvaliteten til internt fordrevne
barn og unge var sterkt påvirket av
konflikten. Mange barn var i behov
for psykososial støtte etter pågående
stressfaktorer som utrygghet, sult,
barnearbeid, mangel på utdanning,
vold i hjemmet, flukt, tidlige ekteskap
eller tvangsrekruttering til voldelige
grupper.
Utdanning er en nøkkel for å beskytte
barna. ADRAs utdanningsprosjekt i
Juba søker å sikre trygge læresteder
og redusere stressnivået i områdene
rundt. I prosjektet kombineres adgang

til bedre ernæring, helse, vann og
sanitære tjenester med beskyttelse.
ADRA har også bygget tre sentre hvor
barn som ikke går på skolen kan
komme å leke og få et måltid hver
dag. Klasserommene og barnesentrene skal være et trygt sted å være.
ADRA satte i gang en skolematordning
på seks skoler i området ved hovedstaden. Dette førte til at flere barn
begynte på skolen. Skolene fikk i tillegg
pulter og stoler, gjerder, brønner og
noen steder nye skolebygg. Det ble
bygget latriner og delt ut hygienepakker til tenåringsjentene for å
gjøre det enklere for dem å fortsette
på skolen.

Jentene i Juba synger av full hals.
De har en egen jenteklubb og sangen
har de laget selv. Vi tar opp sangen
på film, men strever lenge med å
forstå den ene setningen. Hva er det
egentlig de synger?
Esther i ADRA Sør-Sudan forklarer
at jentene synger «I will hold you
like an egg»! Sangen er altså en
kjærlighetsvise om utdanning og
hvordan de vil passe på den og holde
den varsomt. Egget symboliserer et
håp som kan vokse og utvikle seg til
noe stort. For det er ikke lite jentene
drømmer om; de ser for seg at de kan
bli både framtidige piloter og leger.
Nancy drømmer om å bli den nye
utdanningsministeren og har en
viktig beskjed til verden: «Barn som
ikke er registrert på skolen, burde
bli det, slik at de kan få utdanning
og hjelpe til med å forme framtiden
for Sør-Sudan!» Barn og ungdom er
nøkkelpersoner for å forbedre sin
egen situasjon og framtid.

KORT FORTALT OM PROSJEKTET
EDUCATION IN EMERGENCY – JUBA
Støttet av Norad
Prosjektstart: oktober 2016
chevron-circle-right 6 skoler og 3 sentre for barn får
vann og sanitære fasiliteter
chevron-circle-right 127 lærere får opplæring
chevron-circle-right 5 581 barn får et måltid hver dag
chevron-circle-right 18 jente- og gutteklubber er
etablert
chevron-circle-right 5 064 barn som ikke går på skolen
får myggnetting
chevron-circle-right 2 400 foreldre får foreldrekurs i
«positiv oppvekst»
chevron-circle-right 1 510 jenter får gjenbrukbare
hygienepakker
chevron-circle-right 5 881 barn får psykososial støtte
og undervisning i livsferdigheter
og konfliktløsing
chevron-circle-right 60 foreldre- og lærergrupper får
opplæring i å promotere utdanning i sine lokalmiljø
chevron-circle-right 15 arbeidere ved barnesentrene
får opplæring og lønn
ADRA fortsetter arbeidet i 2018.

Foto: Britt Celine Oldebråten / ADRA Norge

«Jeg skal holde
deg som et egg»
En kopp grøt kan gjøre en forskjell. Sarah (27)
er en av kokkene på Adventistskolen i Juba og
lager grøten på ADRAs senter for barn. «Jeg
kan se forskjell på flere av barna fra de kom til
barnesenteret, forteller Sarah. «Spesielt husker
jeg tre barn. De var så små for alderen sin,
hadde lyst hår og store mager (tegn på underernæring). Nå har de forandret seg. Magene er
ikke så oppblåste lenger.»

HER HJALP ADRA I FORBINDELSE
MED SULTKATASTROFEN I 2017:
SØR-SUDAN: Skolemat til barn ved
seks skoler og tre aktivitetssentre for
barn i Juba. Matdistribusjon til 4 200
mennesker i to måneder i ADRAs
prosjektområde i Kapoeta.
SOMALIA: Matkuponger til 3 900
mennesker i 3 måneder.
KENYA: Matdistribusjon til 3 000
mennesker i Kitui-distriktet i fire
måneder.
NIGERIA: Matdistribusjon til 3 000
mennesker i to måneder i og rundt
Maiduguri.
JEMEN: Lunsj i en måned for 100
barn på ADRAs dagsenter for barn.
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Hjelpeaksjon:

Læring og livskvalitet
for barn i Øst-Afrika
Nær 4 millioner mennesker fra SørSudan er på flukt enten i eget land
eller i naboland. Alt for mange barn
og unge i fare for å miste verdifulle
år av sin skolegang.
I 2017 reiste ADRA Norges kommunikasjonssjef Gry Haugen, sammen
med en fotograf, til Uganda. De skulle
møte mennesker fra Sør-Sudan i det
som da var verdens største flyktningleir, BidiBidi, nord i Uganda.
Historiene og bildene fra flyktningleiren i Nord-Uganda inspirerte
mange nøkkelpersoner i Norge til å
gjøre en innsats i Hjelpeaksjonen.
Sammen samlet vi inn om lag 3,3
millioner kroner over hele Norge
– penger som blir mangfoldiggjort
når de som ADRAs egenandel i de
Norad-støttede utdanningsprogrammene. Noen av pengene dette året
ble også brukt til arbeid i flyktningleiren i Uganda.
Skoler, kirker, grupper og privatpersoner deltok i Hjelpeaksjonen; en
dør-til-dør aksjon som gir mulighet
for naboer, venner og andre til å
støtte ADRAs programarbeid.
Sammen kan vi hjelpe enda flere!
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Hjelpeaksjonen er ADRA Norges
største innsamlingsaksjon i løpet
av året. Aksjonen er en videreføring
av et mangeårig samarbeid med
Adventistkirken om innsamling av
midler til utviklings- og humanitært
arbeid. I årene etter Andre verdenskrig etablerte Adventistkirken et
utstrakt og verdensomspennende
utviklingsengasjement innen
utdanning og helse og drev et omfattende humanitært arbeid. ADRA
Norge ble opprettet i 1993 som egen
stiftelse for å effektivisere dette
engasjementet om å løfte mennesker
ut av nød og fattigdom.

Nyhet!
Nå kan du starte din egen
Hjelpeaksjon på nett!
Undersøk mulighetene på
minaksjon.adranorge.no
eller start din egen innsamling
på Facebook.

Nøkkelpersoner
BØSSEBÆRER
Hjelpeaksjonen er viktig! Mayara
(til venstre) var syk med forkjølelse,
men å være hjemme fra skolen og
gå glipp av Hjelpeaksjonen var ikke
noe alternativ for henne. Hun ville
absolutt ut å gå med bøsse sammen
med venninnene Katherina og Sara.
Det var klart de måtte hjelpe barna i
Sør-Sudan!
MARKEDSDAG
Markedsdagen på Sommerstevnet,
Adventistkirkens årlige sommerleir i
Nissedal, Telemark, er et høydepunkt
for store og små. Iselin, Lara og
Siri Mette hadde laget strikker og
armbånd til inntekt for Hjelpeaksjon
2017. Blant mange aktiviteter var det
også mulig å prøve lykkehjulet eller
kjøpe rykende ferske sveler.

Foto: Tor Tjeransen

BAKLUKELOPPIS
Ideen med baklukeloppis kommer fra
den engelske tradisjonen med «car
boot sale», hvor man fyller opp bilen
med ting man vil selge og selger fra
bagasjerommet. Det man ikke får solgt,
tar man med seg hjem igjen. Her fra
baklukeloppis i Mandal til inntekt for
ADRAs arbeid i Sør-Sudan.
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ADRA Norge i 2017
Foto: ADRA-nettverket

 KATASTROFEHJELP
 UTVIKLINGSPROGRAM / PROSJEKT
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 BANGLADESH
Rohingyaflyktninger

 HAITI
Collège Adventiste de
Pétion-ville

 LIBANON
Skolelunsj og utdanning for
flyktningbarn

 ETIOPIA
Utdanning for barn og ungdom

 IRAK
Ambulanse ved flyktningleir
i Erbil

 FILIPPINENE
Project YOUmanity

 KENYA
Matdistribusjon i forbindelse
med hungersnød

 NIGERIA
Matdistribusjon i forbindelse
med hungersnød

 SYRIA
 TORTOLA, KARIBIA
Rehabilitering av vannsystemer Rehabilitering av skoler etter
og skoler i Aleppo
orkanen Irma

 NEPAL
 MAKEDONIA
Flom i Terai og katastrofeforeStøtte til funksjonshemmede
byggende arbeid i jordskjelvbarn i avsidesliggende områder rammede områder

 SLOVENIA
Kapasitetsbygging for
flyktninger

  SØR-SUDAN
Utdanning for konfliktrammede
barn og matdistribusjon i
forbindelse med hungersnød

 UGANDA
Trygge boliger for stab i
flyktningleir

 MALI
Utdanning for barn og ungdom

  SOMALIA
Utdanning for barn og
ungdom og matdistribusjon i
forbindelse med hungersnød

 THAILAND
Keep Girls Safe – forebygging
av menneskehandel i Thailand

 UNGARN
Hjelpesending i samarbeid med
Romaniahjelpen

 MYANMAR
Utdanning for barn og ungdom

 NIGER
Utdanning for barn og ungdom

 JEMEN
Lunsj for barna ved ADRAs
barnesenter

15 |

Foto: Britt Celine Oldebråten / ADRA Norge

ADRA ÅRSRAPPORT 2017

700 000
flyktninger
Vi kommer aldri til å glemme Samiras
sørgmodige øyne. Hun flyktet til
Bangladesh med barnebarnet etter
at de fire døtrene hennes ble drept.
Nå satt hun i flyktningleiren og lurte
på hvordan de skulle få endene til å
møtes. Hun bekymret seg spesielt for
om de fikk tak i nok mat.
Siden august 2017 har nesten 700 000
mennesker fra den etniske minoriteten
Rohingya flyktet fra sine hjem i Myanmar til Bangladesh. Flyktningene bor
i midlertidige presenning-telt,
og situasjonen er svært alvorlig.
Hver eneste person i flyktningleirene
har sin egen tragiske historie. Fembarnspappa Sajed er svært preget
når han forteller om den traumatiske
dagen da han og barna måtte flykte:
«Skytingen startet om morgenen.
Mange rakk ikke å flykte fra husene
sine. Jeg tok tak i barna og løp.
I kaoset fant jeg ikke kona mi. Etter
at jeg hadde satt fra meg barna på
et tryggere sted, løp jeg tilbake for å
se etter henne. Jeg fant henne, men
hun var død.»
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Sajeds øyne er fulle av tårer. De fem
barna er små, og flere er syke. Den
yngste rundt 18 måneder og den
eldste 7 år.
«Jeg begravde kona mi. Det var ikke
en ordentlig begravelse, men det var
det beste jeg fikk til under omstendighetene. Så flyktet jeg med barna.
Vi gikk over fjellet og kom til bredden
på den andre siden. Vi måtte vente
hele natta på en båt som kunne
frakte oss over elven,» sier Sajed.
ADRA hjelper flyktningene i leirene.
Først ble det distribuert mat og
materialer til midlertidig husly –
presenninger og bambusstokker.
Sajed og barna er en av mange
familier som fikk matpakker fra ADRA
i løpet av de første kritiske månedene
høsten 2017.
Deretter har ADRA, med støtte fra
UNHCR og ADRA-nettverket, medvirket
til å forbedre infrastrukturen i leirene
for å forberede dem til monsunregnet. ADRA fortsetter arbeidet i
flyktningleirene i 2018.

“

DETTE STØTTER ADRA NORGE
I SYRIA:

Jeg trodde
jeg skulle dø

«Jeg trodde jeg skulle dø!»
Mohammad* (11) husker det som om
det var i går. Han satt i klasserommet
da skolen ble truffet av to granater.
Tre elever ble drept og mange såret.
«Læreren vår tok oss med ned i
kjelleren for å gjemme oss. Vi måtte
bli der i to timer. Jeg glemmer aldri
hvor redd jeg var.»
Mohammads historie begynner noen
år tidligere. Da den syriske krigen
eskalerte i Aleppo i 2012 ble mange
familier tvunget på flukt til tryggere
områder. Skolene ble ødelagt av
krigen eller ble tatt i bruk som boliger
for flyktningene. Mange barn mistet
dermed muligheten til skolegang.
Mohammads familie måtte flytte fra
bydel og skole på grunn av ødeleggelsene og utryggheten. I to år bodde
de på det nye stedet før granatene
traff den skolen de nå gikk på.

chevron-circle-right Rehabilitering av skoler i Aleppo
chevron-circle-right Rehabilitering av vannsystemer
i Aleppo
chevron-circle-right Støtte til beskyttelseshjem for
kvinner utsatt for vold, og
deres barn.

I 2016 fikk familien muligheten til å
flytte hjem. Men både hus og skole
var i dårlig forfatning. Familien klarte å
sette i stand huset så det ble beboelig,
men Mohammad ventet utålmodig
på at skolen skulle åpne igjen.
I 2017 rehabiliterte ADRA skolen i
nabolaget, og da den åpnet igjen i
september, var Mohammad, moren
hans og lillesøsteren noen av de
første som møtte opp.
«Det var et magisk øyeblikk» sier
Mohammad. «Da jeg så den gamle
skolen min ble jeg så glad. Jeg har
mange gode minner fra tidligere
skoleår, og jeg fikk hilse på gamle
venner og lærere igjen. Jeg drømmer
om å bli lærer en dag – akkurat som
mamma!»
*Navn er forandret

17 |

ADRA ÅRSRAPPORT 2017

Foto: Britt Celine Oldebråten / ADRA Norge

Nøkkelpersoner

Ny familie og trygt hjem
Malee* var bare 8 år da hun kom til
Keep Girls Safe, ADRAs beskyttelseshjem i Chiang Rai-provinsen i NordThailand. «Moren hennes ville ikke ha
henne, og innbyggerne i landsbyen
kunne ikke ta vare på henne» forteller
Sunita, prosjektkoordinator for Keep
Girls Safe- hjemmet. Før Malee kom
til hjemmet var livet hardt og ustabilt.
Malee vokste opp sammen med
moren, og de vekslet på å bo i
slummen i Phuket og Chiang Rai.
Moren hadde ikke et hjem hvor hun
og Malee kunne bo. For å overleve
måtte moren ty til prostitusjon.
UØNSKET
«Da moren flyttet inn med en mann,
likte han ikke Malee og krevde at hun
måtte bort. Malees mamma lot den
lille jenta være ute, til og med når
det regnet. Hun ble slått og kjeftet
på for ting hun ikke kunne noe for
og begynte å tisse på seg i senga,»
forteller TiTi, som er sosialarbeider
og leder for prosjektet.
Da moren ble gravid igjen, spurte
hun et eldre par i en liten landsby om
å ta vare på Malee. Hun lovet å sende
dem penger til utgifter, men de hørte
ikke fra henne igjen. Det eldre paret

hadde syv barn, og hadde ikke nok
mat til alle. Malee måtte finne mat i
søppelbøtter og stjele fra maten som
ble ofret til templene eller tigge.
LANDSBYEN TAR TAK
Da landsbylederne fikk høre om
Malees sak, prøvde de å finne fosterforeldre til jenta. I mellomtiden ble
hun venn med en gutt som hadde
en alkoholisert rusmisbruker til far.
«Hun begynte å få dårlige vaner og
så ofte skitten ut og luktet etter å
ha bodd med fire familier i bare et
par måneder. Ingen ville ha henne,»
forteller sosialarbeideren.
Landsbylederne kontaktet Keep
Girls Safe, og ba om at Malee måtte
få en plass der. Da hun først kom til
hjemmet, var den lille jenta tverr og
lite samarbeidsvillig. Hun var ofte
opprørt og gråt og slo staben og de
andre jentene. Hun ville ikke vaske
seg og nektet å rydde rommet.
Staben ved hjemmet har jobbet mye
med den lille jenta. «Mange jenter
får besøk av familiemedlemmer,
men Malee får aldri besøk» forteller
sosialarbeideren. «Moren har aldri
ringt og spurt hvordan det går.»

Malee savner moren sin. Heldigvis
har hun fått nye rollemodeller i staben
ved Keep Girls Safe og de eldre
jentene, som fungerer som familien
hennes. Hun har fått mulighet til å
gå på skolen og til å lære å spille et
instrument.

KEEP GIRLS SAFE
Er ADRAs beskyttelseshjem for
30 sårbare jenter i Nord-Thailand.
Her får de et trygt sted å bo, omsorg
og mulighet til utdanning. Mange
av jentene kommer fra etniske
minoriteter og mangler statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper
dem i den lange prosessen med å
søke om statsborgerskap og få
rettigheter til skolegang, studielån
og helsetjenester, samt å kunne
reise innad i Thailand og utenlands.

FRIVILLIG
Nina og Rune Skoge, med barna Joel,
Julie og Jonathan, var frivillige på
Keep Girls Safe-hjemmet (KGS) i fem
måneder fra desember 2017. Vatneli
skole, der Nina jobber som lærer og
barna går på skolen, har i flere år hatt
Keep Girls Safe som sitt hjerteprosjekt.
Elevene på skolen samler hvert år inn
penger til hjemmet.
«Det beste var å være sammen
med jentene,» forteller Nina. Hun
er utdannet lærer og underviste i
engelsk på den lokale barneskolen
en dag i uka. «KGS er viktig å støtte
fordi det gir unge jenter håp og nye
muligheter i livet! De får anledning
til å velge hva de vil bruke livet sitt
til. Det hadde de kanskje ikke fått
hvis de ikke var på KGS. Jentene får
også oppleve trygghet, og de får
undervisning i praktiske ferdigheter
man ikke tilegner seg via akademisk
utdanning, men som de virkelig
trenger for å klare seg i livet.»

BOKMARKED
Mange var i sving på ADRAs bokmarked til inntekt for Keep Girls Safe
i oktober 2017. Ca. kr 30 000,- kom
inn til prosjektet i løpet av disse
dagene.

BEDRIFTSPARTNERE
«Skogli ønsker å være en bedrift som
bryr seg om andre. Derfor oppfordrer
jeg alle ansatte til å gi litt fra sin lønn
til Keep Girls Safe hver måned. Vi har
også sendt ansatte på turer sammen
med ADRA, og har delt informasjon
og holdt foredrag fra turene for både
ansatte og pasienter.
Keep Girls Safe synes jeg er et av de
beste prosjektene vi kan være med å
bidra til, og jeg oppfordrer alle andre
bedrifter og arbeidssteder til å gjøre
det samme!»
ALF MAGNE FOSS
Direktør, Skogli helse- og
rehabiliteringssenter

*Navn er forandret
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aktivitetsregnskap 2017
ANSKAFFEDE MIDLER
TILSKUDD
Offentlige
Norad / Utenriksdepartement
Andre offentlige tilskudd
Andre tilskudd
Syvendedags Adventistkirken – Den Norske Union
Diverse tilskudd
SUM TILSKUDD
INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV.
Hjelpeaksjon
Venn for livet
Gaver til katastrofehjelp
Andre øremerkede gaver
Frie gaver
SUM INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV.
OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Salgsinntekter
SUM OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
FINANS- / INVESTERINGSINNTEKTER
Finansinntekter

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

2017

49 462 101
349 275

34 677 995
319 993

708 617
25 549
50 545 543

699 413
35 697 401

ADMINISTRASJONSKOSTNADER

SUM FORBRUK AV MIDLER
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

Ovf. til Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Bruk av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Ovf. annen formålskapital

SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

247 153

56 661

OMLØPSMIDLER
Beholdninger
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
SUM OMLØPSMIDLER

1 483
1 629 721
33 927 489
35 558 693

16 668
1 996 238
26 894 236
28 907 142

SUM EIENDELER

35 805 846

28 963 803

FORMÅLSKAPITAL
Grunnkapital
Formålskapital m/ eksternt pålagte restriksjoner
Annen formålskapital
SUM FORMÅLSKAPITAL

3 342 438
965 271
207 911
1 765 153
1 570 593
7 851 366

3 404 667
884 541
112 366
1 691 360
1 912 802
8 005 736

1 000 000
7 494 000
8 338 173
16 832 172

1 000 000
6 939 006
7 321 785
15 260 791

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige skatter og avgifter
Påløpte kostnader
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD

815 068
349 812
906 691
16 902 104
18 973 674

638 841
329 338
603 767
12 131 066
13 703 012

-

30 000
30 000

45 363
58 442 271

56 368
43 789 505

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

35 805 846

28 963 803

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Inntekter 2017
854 857
772 287
1 627 144

824 121
461 981
1 286 102

46 400 256
25 549
2 902 140
825 334
3 514 279
53 667 559

32 354 857
1 795 644
1 188 411
4 092 520
39 431 431

1 576 187

1 795 304

56 870 890

42 512 837

1 571 382

1 276 669

566 944
(11 950)
1 016 388
1 571 382

1 355 450
(46 223)
(32 559)
1 276 669

ADRA Norges regnskap for 2017 ble revidert av revisorfirmaet BDO AS.

KOSTNADER TIL FORMÅL
Forbruk Norad-tilskudd
Forbruk andre tilskudd
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler
Formålsaktiviteter i Norge
Andre kostnader til formål
SUM KOSTNADER TIL FORMÅL

2016

ANLEGGSMIDLER
Andre driftsmidler

2016

FORBRUK AV MIDLER

KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER
Kostnader til innsamling av midler
Andre kostnader til anskaffelse av midler
SUM KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER

2017

EIENDELER

Forbruk av midler 2017

Offentlige midler
49 811 376 85,2 %
Innsamlede midler, gaver mv.		 13,5 %
Hjelpeaksjon
3 342 438 5,7 %
Venn for livet
965 271 1,7 %
Gaver til katastrofehjelp
207 911 0,4 %
Andre øremerkede gaver
1 765 153 3,0 %
Frie gaver
1 570 593 2,7 %
Tilskudd Adventistkirken
708 617 1,2 %
Finans- og andre inntekter
70 912 0,1 %
SUM

Kostnader til formål i utlandet
Anskaffelse av midler
Formålsaktiviteter i Norge
Administrasjon
SUM

52 842 225 92,9 %
1 627 144 2,9 %
825 334 1,5 %
1 576 187 2,8 %
56 870 890 100 %

58 442 271 100 %

Foto: Izla Kaya Bardavid / ADRA
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Bli
fast giver

ADRA Norge

ansatte 2017

Faste månedlige bidrag er en enkel og effektiv
måte å bidra på. Meld deg i dag som fastgiver på
BIRGIT PHILIPSEN
Generalsekretær

GRY A. HAUGEN
Kommunikasjonssjef

DANILO AVILEIS
Økonomisjef

ELIDON BARDHI
Programsjef

BRITT CELINE OLDEBRÅTEN
Kommunikasjons- og
programrådgiver

JONATHAN TELFER
Programrådgiver

LENA OLSEN SØMME
Programrådgiver

SABRINA QUADROS
Programrådgiver

ERIK ERIKSEN
Programrådgiver MEAL

ANGELE DEEMI
Programkoordinator

adranorge.no/gi

Foto: Izla Kaya Bardavid / ADRA

Støtteannonser
MICHELLE L. SANDALL
Utdanningskonsulent

SOLVEIG KRUSHOLM
Giver- og
Hjelpeaksjonskontakt

SYLVI BUNKEN
Regnskapsfører

SANDNES
Parkett & Gulv Studio AS

Styre 2017
VIDAR KEYN, styreleder | FINN ECKHOFF | BJØRN KNUTSEN | TORE MOLSTAD ANDRESEN | SOLVEIG NORHEIM ANDERSEN
ØYSTEIN TONSTAD LEKNES | SYNNE KNUTSEN CHADWICK | BIRGIT PHILIPSEN, sekretær

Minnegaver og
testamentariske gaver
ADRA mottar minnegaver i forbindelse
med begravelser. Fra ADRAs side
tilbys mulighet til enkle takkekort til
kirken / kunngjøringen eller gavekortet som heter «minnegaven».
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Hjelpeaksjon 2017

ADRA mottar også testamentariske
gaver og kan assistere med praktisk
veiledning i forbindelse med
opprettelse av testamente til
ADRAs arbeid.

STAVANGER
Edlandsporten
Interiør Giganten AS
HAMAR
Nye Grønt og Gott AS
Sulland Hamar AS
Aktiv Regnskap AS
Edvardsen Elektro AS
BA Optikk AS
Trend Optikk As
Lokal Revisjon As
Elektro AS, Holmestrand
Brødrene Melby AS – Ridabu
Autostrada A/S – Ottestad
Tunn AS

Toyota Sulland Hamar AS
Sparebank 1 Østlandet
M & E Andersen AS
Brødrene Melby
Sportskonsept AS
Prince Tennisskole/Shop AS
KRISTIANSAND
Frisør Ivar Helland
Einar Torjesen – Jernvare
MANDAL
Nøsted Kjetting A/S
HAREID
Hareid Rør og Interiør
Strax Bok & Rekvisita

ULLSTEINVIK
Sunnkost
Cafe Nova
SPIKKESTAD
Alf Henry Løvbræks
Sykepleietjeneste
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
Svendsen Rør A/S
Selboe & Aasebø
Finnsnes Vaktmesterservice AS
SILSAND
SL Installasjon AS
Senjastua AS
Garnstua
Interiør & Bygg AS
Rydning Invest AS
Berglund Bilelektro AS
Bakeri Nostalgi
Silsand Auto A/S
Haneseth Midt-Troms A/S
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