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ADRAS VISJON:
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:
Å arbeide med mennesker i fattigdom og nød
for å skape rettferdig og positiv utvikling gjennom
styrkende og myndiggjørende
partnerskap og ansvarlig handling.

OM ADRA
ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i 138 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.
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I katastrofesituasjoner bidrar ADRA til effektiv og relevant
nødhjelp i samarbeid med lokal ekspertise, koordinert nasjonalt,
regionalt og / eller internasjonalt.
ADRA Norge er etablert som en selvstendig stiftelse med et
styre utpekt av eieren, Adventistkirken i Norge. ADRA Norge er
registrert i Innsamlingsregisteret og medlem av Innsamlingskontrollen i Norge og oppfyller kravene som stilles for innsamling,
regnskap og forvaltning av innsamlede pengebeløp. ADRA Norge
arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. I tillegg
til faste givere og bidragsytere, er våre samarbeidspartnere
Utenriksdepartementet og Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid i Norge.
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LÆRING OG
LIVSKVALITET
GENERALSEKRETÆR BIRGIT PHILIPSEN SAMMEN MED LÆRERE VED
NOEN AV SKOLENE SOM ADRA HAR REHABILITERT MED STØTTE
FRA NORAD ETTER JORDSKJELVENE I NEPAL I APRIL OG MAI 2015.

Luften var tett av sand og støv, og termometeret
viste 45 grader utenfor skolen i Dargol i Tillabérydistriktet i Niger. De 160 elevene hadde bare to
små klasserom med stråtak og vegger av greiner.
En klasse satt på leirgolvet foran ei svart tavle.
Noen hadde fillete kladdebøker, men jeg så ingen
lærebøker. Det var verken vann eller latriner på
skolen. Av de 4 kvinnelige lærerne hadde bare to
lærerutdanning, og distriktets skoleinspektør
uttrykte et presserende behov for bedre undervisningsmetoder og gode fagkunnskaper i
matematikk og fransk.
Siden årtusenskiftet har verden gjort store framskritt
i kampen mot fattigdom. Mange mennesker har fått
bedre levekår og tilgang til skole og helsetjenester.
Men virkeligheten byr også på økende ulikheter i
mange land. Miljø og klimaendringer, konflikt og
politisk ustabilitet gir sammen en historisk rekord
på over 65 millioner mennesker på flukt. Dette
hindrer økonomisk vekst og oppnåelsen av flere av
FNs bærekraftsmål, blant annet punktene 3 og 4 om
helse, livskvalitet og inkluderende og god utdanning
for alle før 2030.
Et overordnet prinsipp i bærekraftsmålene og norsk
utviklingspolitikk er at ingen skal utelates. Utdanning
skal være inkluderende og ta hensyn til alle barn;
jenter, fysisk eller psykisk utviklingshemmede; barn
fra religiøse, etniske eller språklige minoriteter; barn
fra fattige familier; flyktninger og traumatiserte barn.

Det er ofte nødvendig med spesielle tiltak for å få
jenter på skolen. To jenter jeg traff i landsbygda
Gorou Beri 20 km fra Nigers hovedstad Niamey viste
stolt fram geitene sine. ADRAs geitebankprosjekt
oppmuntrer familier til å sende jenter på skolen
ved å gi dem ei geit når jenta begynner på skolen.
De betaler tilbake en geitekilling og beholder resten
som oppsparing til studiene på ungdomsskolen.
Oppgaven med å gi alle barn kvalitetsutdanning så
de kan få et meningsfullt, innholdsrikt og utviklende
liv krever en helhetlig innsats. Læring og livskvalitet
handler om helse og fysisk velvære, men også om
det som gir livet dypere verdi og mening – om selvrealisering, utvikling av ens menneskelige potensial,
deltakelse og innflytelse. ADRA samarbeider derfor
med foreldre, skoleledelse, lærere og skolemyndigheter i Øst-Afrika, Sahel og Myanmar om å utforme
en skolehverdag som byr på trygghet, trivsel og god
læring. ALLE barn må få mulighet til å fullføre grunnskolen og få videregående utdanning eller yrkesutdanning, slik at de kan tilegne seg livskunnskap
og ferdigheter som åpner muligheter for verdig og
inntektsgivende arbeid og aktiv deltakelse i samfunnet.

Birgit Philipsen
GENERALSEKRETÆR
ADRA NORGE
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SIMONS HISTORIE ER EN PÅMINNELSE
OM AT KUNNSKAP IKKE FORSVINNER,
SELV OM MENNESKER FLYTTER PÅ SEG.
FOTO: FRANK SPANGLER | ADRA

ENDELIG
KOM DERE!
Det er i møte med mennesker og ved å lytte til
deres historier at vi ser effekten av vårt arbeid
både i forhold til enkeltmennesker og samfunn.
Vil arbeidet og prosessene vi har igangsatt fortsette etter at et langsiktig prosjekt er «avsluttet»
og ADRA skifter fokus til neste landsby?
Det begynte å bli mørkt da ADRA-arbeiderne var på
vei «hjem» til gjestehuset etter en lang dag blant sørsudanske flyktninger i Uganda. Gjestehusvertinnen
var lunefull, og folkene var usikre på om hun hadde
holdt av tilstrekkelig med rom til alle den kvelden,
eller om de måtte sove i telt eller bil. Samtalen gikk
om dagens opplevelser da bilen plutselig stoppet.
Den var gått tom for diesel midt inne i en liten
flyktninglandsby. Alle skvatt til da en mann kom
løpende, ropende og engasjert. Hadde de stoppet på
feil sted? Hadde noen gjort noe de ikke skulle?
Det viste seg at mannen bare var glad og et eneste
stort smil. «ADRA! Endelig kom dere! Tenk at jeg
skulle få møte dere!» Stolt fortalte mannen, Simon,
til alle som stod nysgjerrige rundt bilen at han hadde
arbeidet i ADRA Norges prosjekt i Sør-Sudan og blitt
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opplært til å undervise lærere for å heve deres
kompetanse og kvalifikasjoner.
Simon fortalte at han gjerne ville jobbe videre med
undervisning av lærere i flyktningleiren der behovet
for utdannede lærere er enormt. Han ville bruke alt
det han hadde lært til å gjøre lærerne bedre for at
barna i flyktningbosettingene skulle få en framtid
med muligheter!
For ADRA-arbeiderne som fikk treffe Simon denne
kvelden, ble hans historie en påminnelse om at
kunnskap ikke forsvinner selv om mennesker flytter
på seg. Simon ble oppmuntret av å møte ADRAs
arbeidere, men disse ble nok selv mest oppmuntret
idet de fikk et nytt innblikk i resultatene og effekten
av ADRA Norges helhetlige utdanningsprogram.
I flyktningbosettingene der Simon bor, bor det nå
om lag 50 000 mennesker, så utfordringen med å
sørge for kvalitetsutdanning for alle barna er stor.
Utdanning forandrer ikke verden. Det er det mennesker som gjør gjennom deres innsats for andre.
En Simon om gangen. En Ola om gangen. Ei Kari om
gangen. Ett liv om gangen.

ADRA NORGES UTDANNINGSPROGRAM SEAQE;
STRENGTHENING EQUITY,
ACCESS AND QUALITY IN
EDUCATION:
ADRAs utdanningsprogram bidrar til å oppfylle
bærekraftsmål 4, 5, 8, 10 og 17 om god utdanning,
likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og
økonomisk vekst, mindre ulikhet og samarbeid
mellom mange aktører og partnere for å nå målene.
Programmet tilpasses lokale behov og prioriteringer,
er inkluderende og søker å verne om naturressurser
og miljø og gi psykososial støtte til barn og foreldre. Fokusland for ADRA Norges arbeid i 2016 var
Somalia, Sør-Sudan, Etiopia og Myanmar. Viktige
komponenter for å bygge kapasitet og kvalitet i
utdanning er kursing av lærere, rektorer, foreldreråd
og skolestyrer, samt bidra med læremateriell og
bygge og/eller rehabilitere infrastruktur med skoler
og sanitæranlegg. ADRA arbeider for å bygge
forståelse for fred og forsoning og forebygge undertrykkelse i sårbare stater og områder med konflikt.
ADRA ÅRSRAPPORT 2016 |
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VIDEREGÅENDE YRKESRETTET UTDANNING GIR
UNGDOMMER MULIGHET
TIL Å LÆRE ET YRKE.
DETTE GIR UNGDOM ET
SOLID FUNDAMENT TIL Å
SKAPE EN MENINGSFULL
OG TRYGG TILVÆRELSE
FOR SEG OG SINE
NÆRMESTE.
FOTO: BJØRN KNUTSEN

ADRA NORGES YRKESUTDANNINGSPROGRAM
I MYANMAR
AV BJØRN KNUTSEN, ASSISTERENDE REKTOR VED VATNELI SKOLE, SANDNES. STYREMEDLEM, ADRA NORGE.
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Reiser vi 6 timer østover fra Yangon mot Hpa-An,
hovedstaden i Karen-staten, og videre derfra i retning
grensen mot Thailand, kommer vi til avsides
områder med flere barne- og ungdomsskoler. Her
har ADRA med støtte fra givere og Norad bistått
med å øke kvaliteten på bygningsmessige rammer,
pedagogiske ressurser og kompetanse i personalet.
For å forstå utdanningssituasjonen i Myanmar, kan
en forsøke å tenke tilsvarende slik det var i Norge for
noen få generasjoner siden, da det var store forskjeller
på lands- og byskoler. Det er dessverre ikke gitt
at skoleelever kommer inn på videregående eller
høyere utdanning i sentrale strøk av landet selv om
de har gode karakterer fra en skole i det sørøstlige
Myanmar, det vil si i Karen-staten. Språk og kultur,
men også tradisjon, er barrierer som utfordrer lik
rett til utdanning for alle i dette sammensatte landet.
ADRA Norge jobber derfor langs flere parallelle spor
når vi samarbeider lokalt om å styrke utdanningsinstitusjoner. Det ene sporet er at fagplaner, pensum
og vitnemål skal godkjennes og synkroniseres etter
høyeste standard nasjonalt.
Det andre sporet er at
kvaliteten reelt sett,
objektivt, skal holde høy
standard og kvalifisere
til videre utdanning på
universitetsnivå eller
direkte til jobb via fagbrev.
Det kan også nevnes at
ADRA Norge i sine tilbud
til lokale skolemyndigheter, alltid har en
innlagt forutsetning om lik rett til utdanning for
alle med krav om integrering av elever med nedsatt
funksjonsevne. Det utgjør en enorm og positiv forskjell for de elevene som i kjølvannet av «universell
utforming» får del i skolemiljøet og undervisningen.
På dette viset endres ikke bare enkeltindividers liv,
man oppnår også på sikt å endre en etablert kultur
til det mer inkluderende.
ADRA Norge har i flere år, i samarbeid med Norad,
også styrket kapasiteten og kvaliteten ved videre-

gående yrkesrettede skoler, GTI-skolene (Government
Technical Institute). Utdanningsprogrammene
søkes tilpasset behovene til lokalt næringsliv.
Siktemålet er at yrkesutdanningen skal gi jobb,
til glede for arbeidstaker og til nytte for økonomien
i området. Skolene som er med i programmet opplever
stor tilstrømning av elever, og ved den ene av dem
er det byggklassen selv, sammen med et autorisert
firma, som står for oppføringen av nybygg for å
øke kapasiteten. Det utdannes i et bredt spekter av
kompetanseområder: Byggfag, elektrikerfag, elektro,
dame- og herrekonfeksjon, mekanikk, data, frisør,
med mer. På en prosjektreise spurte vi en klasse som
var i gang med nivå 2 på konfeksjon, spesialisering
sying av herreklær, om hvor mange av dem som
hadde begynt å tjene penger på det de hadde lært:
Nesten alle rakk opp hånden! Utdanningen hadde
allerede begynt å gi økonomisk avkastning.
Et annet eksempel er fra dataklassen: Der er det
identifisert et behov for å utvide til å inkludere tilbud om et nivå 2 som kan
gi spesialisering innen
reiseliv, hotellservice og
regnskapsføring. Nivå 2
vil løfte kompetansen til å
kunne bli direkte jobbrelevant i et område som
opplever en voksende
turistnæring, som fortsatt
er i en tidlig vekstfase.
Utdanning er en viktig
grunnpilar i arbeidet
med å bygge og utvikle en velfungerende stat og
et samfunn der man tar vare på sine innbyggere.
ADRAs utdanningsprogrammer bidrar ved å gi
kvalitetsutdanning, læring for livet – og læring for
å skaffe seg et yrke som gir et solid fundament til
å skape en meningsfull og trygg tilværelse for seg
og sine nærmeste. Ungdom i Myanmar, som i neste
generasjon skal styre landet, får gjennom utdanning
betydelig større sjanser til god livskvalitet både her
og nå, og ikke minst videre i livet der større ansvarsoppgaver venter både lokalt og nasjonalt.
ADRA ÅRSRAPPORT 2016 |

7

FOTO: TOR TJERANSEN | ADRA

ADRA I ETIOPIA
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Bygger videregående skoler og sanitære
forhold for gutter og jenter.
Jobber inkluderende for at alle barn, også de med
spesielle behov, skal ha en naturlig plass i skolen.
Promoterer betydningen av utdanning spesielt
for jenter.
Videreutdanner lærere, rektorer og lokale
foreldre / skolestyrer, og styrker deres kapasitet.

– DE SA JEG VAR
VERDT 30 KUER

Warite (29) tar imot elevene i klassen til en ny
skoledag. Det tar ikke lang tid å observere at hun
trives med arbeidet og har øye for den enkelte
eleven i 1. klasse. Elevenes alder varierer, men
Warite fanger alles oppmerksomhet når skoledagen
begynner. Warite har nylig fullført et omfattende
kurs om undervisningsmetoder innen lese- og
skriveopplæring, og er inspirert: «Fra før hadde
jeg utdannelse i samfunnsfag fra et universitet,
men jeg trengte å lære mer om hvordan jeg kunne
utvikle meg som lærer. Nå er den viktigste
forskjellen at jeg underviser med eleven i sentrum,
og ikke meg selv.»
Da Warite vokste opp, var det ingen som brydde
seg om jenter gikk på skolen eller ei. Foreldrene
hadde ingen utdannelse, så Warite skulle bli den
første kvinnen med utdannelse i sin familie. I dag er
hun en rollemodell som det snakkes om i positive
ordelag i landsbyen der hun kommer fra, en person
som de fleste ser opp til fordi hun aldri gav opp
drømmen om å utdanne seg til lærer. Da Warite
var 13 år, ønsket svogeren at hun skulle giftes bort
til broren hans, noe som var kulturelt akseptert
og forventet, fordi familien var fattige og slet med

økonomien. Men Warite nektet. Hun ville absolutt
fortsette på skolen, men som gift ville ikke dette
vært et alternativ. Moren var enke og støttet Warite
til tross for at hun kunne trengt pengene fra medgiften. 30 kuer er mange penger.
«Det betyr så mye at ADRA har gitt meg mulighet
til å bli en bedre lærer og utvikle meg,» sier Warite.
«Tidligere underviste jeg veldig teoretisk, kanskje
over hodene på elevene. Nå vet jeg hvordan jeg kan
undervise mer praktisk, la elevene arbeide i grupper
som støtter hverandre, og hjelpe de elevene som av
ulike årsaker strever, til å forstå. Mange av jentene på
skolen trenger spesielt støtte i forhold til utdanningen.
De trenger noen å snakke med som kan gi gode råd
og som har opplevd dilemmaene selv. Det er flere
jenter som fortsetter skolegangen nå enn det var
før. Tidligere ønsket ikke folk å høre om utdanning
for jenter. Jentene giftet seg nesten alltid når de var
13–14 år gamle, særlig på landsbygda. Selv om det
fremdeles skjer, er det en praksis som er i endring.
Bygninger og monumenter kan raseres og bli borte.
Men det jeg har lært vil fortsette å smitte videre
på hele dette samfunnet,» avslutter Warite før hun
skynder seg inn til en ny time.

ADRA ÅRSRAPPORT 2016 |

9

KEEP GIRLS SAFE
Keep Girls Safe forebygger menneskehandel i Nord-Thailand.
ADRAs prosjekt beskytter 30 sårbare jenter i et trygt hjem.
Mange av jentene kommer fra etniske minoritetsgrupper og
mangler statsborgerskap og rettigheter. Jentene får støtte
til utdanning og hjelp til å søke om statsborgerskap. Dette
er ofte en lang og krevende prosess, men det er uhyre viktig
for fremtiden til det enkelte barnet. Statsborgerskap gir rett
til skolegang, studielån og helsetjenester. I tillegg gir det
tillatelse til å reise innad i Thailand og utenlands.

FOTO: BRITT CELINE OLDEBRÅTEN | ADRA
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UTDANNING ER
INVESTERING!

Kwang (23) har nettopp fullført sykepleierstudiet
på universitetet i Bangkok og smiler bredt. Livet
kjennes bra og hun har allerede fått jobb på et
sykehus i hovedstaden. Men livet har ikke alltid
vært lett. Kwang vokste opp hos en alkoholisert
bestefar, og måtte ta ekstrajobb for å fortsette på
skolen. Keep Girls Safe, ADRAs beskyttelseshjem
for sårbare jenter i Chiang Rai, Nord-Thailand,
ble redningen.
Fra Kwang var 9 år bodde familien hos Kwangs
alkoholiserte og nesten døve bestefar i Chiang Rai.
Da hun var 10 år døde faren, og som eneforsørger
måtte moren ta en jobb som hushjelp i en annen
provins for å klare å skaffe nok penger til familien.
Kwang ble boende alene med bestefaren.
«Mamma sendte penger til oss, men det var ikke
nok. Jeg fikk sjelden det jeg trengte, for jeg måtte
hele tiden hjelpe bestefar. Jeg fikk noen få baht som
jeg brukte til å betale for skolelunsjen. Noen dager
hadde jeg ikke penger til å kjøpe mat og da delte
vennene mine maten sin med meg,» forteller Kwang.
Til slutt tok hun seg jobb på markedet for å tjene
penger til skolegangen.

Staben ved Keep Girls Safe skjønte fort at Kwang var
i en sårbar situasjon og trengte hjelp. Familien var
for fattig til å sørge for skolegangen hennes, og det
var ikke sikkert hun kunne fortsette på skolen. Unge
jenter som Kwang er lette å lokke til byen for å jobbe.
De blir lovet god lønn, men veien er kort til dårlig
betalte jobber i barer og bordeller hvor det ofte
forekommer utnyttelse og vold.
«Da jeg var 13 år og gikk i 7. klasse kom ADRA hjem
til oss for å gi oss den gode nyheten at jeg hadde fått
plass på hjemmet. Jeg visste at dette ville hjelpe meg
og hele min familie, særlig mamma. Å flytte til
hjemmet betydde at jeg kunne studere uten å måtte
tenke på å tjene penger hele tiden,» smiler Kwang.
Kwang bodde på Keep Girls Safe-hjemmet i seks år.
«Utdanning er en investering. Jeg drømte om å bli
lege, men så bestemte jeg meg for å studere sykepleie fordi det er et kortere studie og ikke så dyrt.
Jeg liker å jobbe på sykehuset, så jeg trives med å
være sykepleier!» Framtiden er full av muligheter!
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UTDANNING
FOR FRAMTID
- EN RETTIGHET
FOR ALLE
ADRAs årlige innsamlingsaksjon, Hjelpeaksjon,
har røtter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet.
Vi vet faktisk ikke nøyaktig når det begynte!
Men da ADRA Norge overtok aksjonen etter at
organisasjonen ble etablert for 25 år siden, har
innsamlingsaksjonen gradvis utviklet seg det
den er i dag.
Med økt støtte fra Norad, er behovet for egne,
innsamlede midler økende. Hjelpeaksjonsmidler
dekker ADRA Norges egenandel på 10 % i programavtalen med Norad. I tillegg brukes midlene fra
Hjelpeaksjonen til andre prosjekter som ikke får
Norad-støtte og i ADRAs katastrofefond slik at vi er
klar til å hjelpe umiddelbart når katastrofer rammer.
I 2016 omfattet ADRAs utdanningsprogram Myanmar,
Somalia, Sør-Sudan og Etiopia. Fokusland for
Hjelpeaksjonen dette året var Etiopia. Parallelt med
at ADRA-staben reiste rundt i Norge og fortalte og
inspirerte, gikk innsamlere fra hus til hus og samlet
inn penger. Noen laget alternative og kreative

innsamlingsaktiviteter. Hjelpeaksjonsukene er også
en tid for læring og nye kunnskaper, og flere skoler
i Norge arrangerte temadager som kulminerte i en
aksjon for å samle inn penger for å aktivt kunne
hjelpe andre.
2016 var året da elektroniske betalingsløsninger
kom på banen for alvor. ADRA har lenge operert med
en SMS-løsning, men dette var første året at Vipps
virkelig tok av. Både givere og innsamlere satte veldig
pris på denne muligheten!
Utdanning er et av de sterkeste virkemidlene for å
skape bærekraftig utvikling i verden. Takket være
gavene i Hjelpeaksjonen får lærere og rektorer
videreutdanning. Skolefasiliteter blir bygget eller
rehabilitert. Lokalsamfunn og foreldregrupper
styrkes og får opplæring om hva det vil si at alle barn
har rett til skolegang. Utdanning handler om nåtid
og framtid. Utdanning gir håp!

 adranorge.no / hjelpeaksjon
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ADRA NORGE I 2016
FOTO: ADRA-NETTVERKET

 ECUADOR

 KATASTROFEHJELP
 UTVIKLINGSPROSJEKT
DIREKTE MOTTAKERE:



344 997

INDIREKTE MOTTAKERE:


Kjøkken- og hygieneutstyr til
jordskjelvrammede familier.

530 410

  ETIOPIA

 HELLAS

Nødhjelpspakker og veterinærhjelp i forbindelse med tørke.

Hjelp til flyktninger i flyktningleir.

 FIJI

 IRAK

Distribusjon av vann og hygienepakker etter syklonen Winston.

Senter for flyktningbarn.

 HAITI

 LIBANON

 MAKEDONIA

  MYANMAR

Nødhjelpspakker etter orkanen
Matthews.

Utdanning for syriske flyktningbarn.

Distribusjon av vintertøy til
sårbare familier.

Matvarehjelp etter flom.
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 THAILAND

Keep Girls Safe – forebygging av
menneskehandel i Nord-Thailand.

 UGANDA

Latriner, dusjanlegg og hygienepakker for flyktninger fra Sør-Sudan.

 SLOVENIA

  SØR-SUDAN

 UKRAINA

Hjelp til flyktninger.

Utdanning for konfliktrammede
barn.

Oppvarming av sentere for
internflyktninger.

 NEPAL

  SOMALIA

 SYRIA

 UNGARN

Gjenoppbygging av skoler etter
jordskjelv i 2015.

Vanndistribusjon i forbindelse
med tørke..

Utdanning og beskyttelse for konfliktrammede barn og familier.

Matpakker til økonomisk
vanskeligstilte familier.
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BARN ER BARN, UANSETT OM DET ER KRIG
ELLER FRED. LEK OG LÆRING ER VIKTIG FOR
LIVSKVALITET OG TRIVSEL. ADRA JOBBER FOR
FLYKTNINGBARN OG -FAMILIER I SYRIA, LIBANON,
IRAK, HELLAS OG SLOVENIA. I SYRIA JOBBER
ADRA SPESIELT MED Å REHABILITERE SKOLER
SLIK AT BARNA KAN FÅ STARTE SKOLEGANGEN
IGJEN. ADRA STØTTER OGSÅ ET BESKYTTELSESSENTER FOR KVINNER OG BARN, OG RENOVERER
VANNSYSTEMER I ALEPPO.
FOTO: ADRA SYRIA

FLYKTNINGER I TALL:










65,3 millioner mennesker var på
flukt ved inngangen til 2016.
24,3 av disse flyktet over en landegrense, mens 40,8 millioner er på
flukt i sitt eget land.
3,2 millioner venter på behandling
av sine asylsøknader.
Barn utgjør halvparten av de som
er på flukt.
Syria-krisen har drevet flest på flukt.
Landene som tar imot flest
flyktninger er Jordan, Tyrkia,
Pakistan, Libanon, Sør-Afrika, Iran,
Etiopia og Tyskland.
Mennesker som ble fordrevet av
naturkatastrofer er ikke en del av
disse tallene. I 2015 ble 19,2 millioner
fordrevet av naturkatastrofer.

Kilde: Tall fra FN-sambandet (www.fn.no),
Flyktningregnskapet 2016, UNHCR og IMDC
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FOTO: LIANDER REIS | ADRA KURDISTAN

«SELV OM DETTE TELTET
HADDE VÆRT ET PALASS,
VILLE JEG FORTSATT
DRATT HJEM»
Salar (9) flyktet til Kurdistan i Irak med familien
sin i 2013. Det var en vanskelig tid for familien.
Moren hans døde av hjerteinfarkt og sorg et halvt
år før de dro. Faren til Salar, Ibrahim, ble nå aleneforsørger for fire barn.
Ibrahim var skredder i Syria, men på grunn av den
vanskelige situasjonen i landet gikk forretningen
dårlig. Mange familiemedlemmer var allerede i Irak,
og Ibrahim bestemte seg også for å dra. Ibrahim og
barna pakket noen få bager og dro til grensen. Derfra
gikk de fire kilometer til de fant en buss som kunne
ta dem med videre. Den dagen dro 20 busser fra grenseområdet til flyktningleiren i nærheten av Erbil.
Da de kom fram fikk de kun utdelt madrasser og
tepper siden det ikke var flere telt igjen. I ti dager
sov Ibrahim utendørs. Barna fikk plass i teltene til
slektninger til de fikk sitt eget telt. «Det er ikke lett i
leiren. Elektrisiteten er ikke stabil og når det regner
og blåser blir alt komplisert,» forteller Ibrahim.
For 1,5 år siden giftet Ibrahim seg med Perwin som

han traff i flyktningleiren. Lille Salar var sjalu. Han
var vant til å sove sammen med faren og søsknene i
teltet, og ble stresset av en ny person i livet sitt.
Men Perwin vant snart barnas tillit, og nå ser de på
henne som sin egen mor. De har også fått en lillebror.
Perwin forteller at Salar var sjenert og tilbaketrukket
og ikke lekte med andre barn. Han trivdes ikke på
skolen. Derfor meldte Perwin ham på aktivitetene
til ADRAs senter for barn ved leiren. «Jeg ser så stor
forskjell på Salar nå,» forteller hun. Salar deltar i
fritidsaktivitetene og har fått nye venner. Han elsker
å spille fotball og lære arabisk.
Ibrahim er takknemlig for ADRAs senter for barn:
«Barna kan komme hit for å leke, lære og takle situasjonen de lever i. Det er mye bedre for barna å være
sammen med andre barn, enn å leke alene i teltet
sitt,» sier Ibrahim.
Familien drømmer om å få dra tilbake til Syria. «Selv
om dette teltet hadde vært et palass, ville jeg fortsatt
dratt hjem. Jeg savner naboene, hverdagene og det
gamle livet mitt i Syria,» sukker Ibrahim.

ADRA ÅRSRAPPORT 2016 |
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REHABILITERING AV
SKOLER I NEPAL
TEKST OG FOTO: BJØRN KNUTSEN, ASSISTERENDE REKTOR VATNELI SKOLE, STYREMEDLEM ADRA NORGE.

To timers kjøring østover fra hovedstaden
Kathmandu, i et landskap som kan ta pusten fra
selv en fjellvant nordmann, kjører vi på svingete
grusveier i 2 000 meters høyde og tar oss sakte
men sikkert frem til noen av skolene der ADRA
Norge bidro med nødhjelp etter det store jordskjelvet 25. april i 2015 (målt til 7,8 på Richters skala).
Verdens høyeste fjelltopper, Himalayafjellene,
troner i all sin majestet i bakgrunnen. Skjønnheten i naturen minner lite om katastrofen som
inntraff for et par år siden og som ble kringkastet
over hele verden. Men i restene av sammenraste
bygninger som kollapset, finnes det fortsatt spor.
I erindringen til dem som mistet noen de var
glade i, lever savnet. Over syv tusen mennesker
døde, og minst det dobbelte ble skadet.
I de dramatiske timene og døgnene etter katastrofen
var ADRA Norge, sammen med ADRA-nettverket og
en rekke andre humanitære hjelpeorganisasjoner
raskt til stede for å hjelpe menneskene og samfunnene
som var rammet i Nepal. ADRA Norge har spisskompetanse på utdanning, og i samarbeid med ADRA Nepal
kunne vi bidra til at 18 skoler i løpet av få uker kunne
gjenoppta undervisningen. Konkret dreide det seg
om å finansiere gjenoppbygging av mer solide konstruksjoner eller sette opp midlertidige bygninger,
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tilveiebringe undervisningsmateriell (ofte i store
kasser med pedagogisk materiell), kurse og utruste
lærere og skoleledere – og på andre måter styrke den
infrastrukturen som gjelder for drift av en god skole.
Et interessant eksempel på lokal kreativitet i å løse et
problem med å få kvalifisert engelsklærer til 10. trinn,
er satellittundervisning. Ved hjelp av solceller og
batteridrevet data- og satellitt-utstyr, monterte skolen
en mottaker på taket på ett av byggene. På avtalt tid,
flere ganger i uken, sitter en spesialutdannet lærer
inne i Kathmandu og underviser via bilde- og lydoverføring. Samme lærer betjener flere avsidesliggende
skoler på denne måten. Eksempelet viser at man er
opptatt av kvalitet i undervisningen, en forutsetning
for å ha en effektiv skoledrift med vekt på elevprestasjoner. Det lover bra for framtidens generasjoner
som utdannes i dag.
Hos en som ser skoledriften i Nepal, et meget fattig
land, og sammenligner det med Norge og alle ressursene vi har tilgjengelig her, gleder det å registrere i
hvor stor grad de lokale og avsidesliggende skolene
utenfor Kathmandu makter å jobbe sammen:
Skoleledere, styre, lokale myndigheter og foreldre
i tett og nært samarbeid, der også dugnad har en
fremtredende og selvfølgelig plass.

FOTO: BRITT CELINE OLDEBRÅTEN | ADRA

SOLIDARITETSTUR TIL NEPAL

Sommeren 2016 arrangerte ADRA og SABU
solidaritetstur for ungdom til Nepal. Til sammen
16 deltakere og to ledere hjalp til å rehabilitere
en skole i utkanten av Kathmandu. Det første
deltakerne gjorde var å skrubbe toalettene ved
skolen. Ved hjelp av gruppas innsats fikk skolen
både vanntank og kraner i og utenpå toalettbyggene, slik at det var mulig å skylle ned og vaske
hender. Både toalett- og skolebygg ble pusset og
malt. Noen av de eldre klasserommene på skolen
var veldig mørke. Gruppa hjalp til å isolere taket
og satte inn noen gjennomsiktige takplater på to
klasserom slik at disse ble lysere. Isolasjonen gjør
at rommet holder bedre på varmen om vinteren
og er svalere om sommeren.
Vidar Kittilsland har vært med på solidaritetstur
både til Myanmar og nå Nepal: «Jeg anbefaler
solidaritetstur fordi det er en god mulighet til å
oppleve andre kulturer og møte folk som man ellers
ikke ville møtt. Turen har gjort så man ønsker å
hjelpe i praksis. Når man ser med egne øyne og får
være med å hjelpe, skapes engasjement!»
Sommeren 2018 arrangeres ny Solidaritetstur!

ADRA ÅRSRAPPORT 2016 |
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ADRA NORGE REGNSKAP
AKTIVITETSREGNSKAP 2016

2016

2015

34 677 995
319 993

49 331 269
245 442

699 413
35 697 401

745 166
50 321 877

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

3 769 880
855 520
182 979
3 658 739
1 416 493
9 883 611

OPPTJENTE INNTEKTER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Salgsinntekter
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

30 000
30 000

80 000
80 000

FINANS- / INVESTERINGSINNTEKTER
Finansinntekter

56 368

119 276

43 789 505

60 404 763

824 121
461 981
1 286 102

839 072
129 059
968 132

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

46 169 522
3 006 192
832 315
4 027 767
54 035 797

1 795 304

1 349 274

42 512 837

56 353 202

1 276 669

4 051 561

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

2 446 981
(100 143)
1 704 723
4 051 561

ANSKAFFEDE MIDLER
TILSKUDD
Offentlige
Norad / Utenriksdepartement
Andre
Andre
Syvendedags Adventistkirken – Den Norske Union
Sum tilskudd
INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV.
Hjelpeaksjon
Venn for livet
Gaver til katastrofehjelp
Andre øremerkede gaver
Frie gaver
Sum innsamlede midler, gaver mv.

Sum anskaffede midler
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
KOSTNADER TIL FORMÅL
Forbruk Norad-tilskudd
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler
Formålsaktiviteter i Norge
Andre kostnader til formål
Sum kostnader til formål
ADMINISTRASJONSKOSTNADER

Sum forbruk av midler
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. til FK med eksternt pålagte restriksjoner
Bruk av FK med eksternt pålagte restriksjoner
Ovf. annen formålskapital

Sum tillegg / reduksjon formålskapital
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BALANSE PR. 31.12.16
2016

2015

56 661

105 961

OMLØPSMIDLER
Beholdninger
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

16 668
1 996 238
26 894 236
28 907 142

29 662
1 442 349
15 114 475
16 586 487

Sum eiendeler

28 963 803

16 692 448

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

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

1 000 000
5 629 779
7 354 343
13 984 122

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

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

642 325
272 099
450 613
1 343 288
2 708 326

Sum formålskapital og gjeld

28 963 803

16 692 448

INNTEKTER 2016

FORBRUK AV MIDLER 2016

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Andre driftsmidler

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

34 997 988

79,9 %

KOSTNADER TIL FORMÅL I UTLANDET

INNSAMLEDE MIDLER, GAVER MV.		

18,3 %
7,8 %
2,0 %
0,3 %
3,9 %
4,4 %

ANSKAFFELSE AV MIDLER

OFFENTLIGE MIDLER

Hjelpeaksjon
Venn for livet
Gaver til katastrofehjelp
Andre øremerkede gaver
Frie gaver

TILSKUDD ADVENTISTKIRKEN
FINANS- OG ANDRE INNTEKTER
SUM

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

699 413

1,6 %

86 368

0,2 %

43 789 505

100 %

38 243 020

90,0 %

1 286 102

3,0 %

FORMÅLSAKTIVITETER I NORGE

1 188 411

2,8 %

ADMINISTRASJON

1 795 304

4,2 %

42 512 837

100 %

SUM

ADRA NORGES REGNSKAP FOR 2016 BLE REVIDERT AV REVISORFIRMAET BDO AS.
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ADRA NORGE
ANSATTE 2016

Birgit
Philipsen

Gry A.
Haugen

Danilo
Avileis

Margit
Wærn

Britt Celine
Oldebråten

GENERALSEKRETÆR

KOMMUNIKASJONSSJEF

ØKONOMISJEF

PROGRAMSJEF

PROGRAMRÅDGIVER

Jonathan
Telfer

Lena
Olsen

Sabrina
Quadros

Sylvi
Bunken

Solveig
Krusholm

PROGRAMRÅDGIVER

PROGRAMRÅDGIVER

PROGRAMRÅDGIVER

REGNSKAPSFØRER

GIVER- OG
HJELPEAKSJONSKONTAKT

STYRE 2016

FRA VENSTRE:
Finn Eckhoff
Øystein Leknes (ny 2016)
Bjørn Knutsen
Solveig Norheim Andersen
Iselin Fjeld
(avtroppende 2016)
Birgit Philipsen
(Generalsekretær)
Vidar Keyn (Styreleder)
Tore Molstad Andresen
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VENN FOR LIVET
ADRAs faste givere er gull verdt! Gjennom månedlige,
faste bidrag, bidrar de til stabilitet og effektivitet i
ADRAs arbeid. ADRAs fastgiverordning danner grunnlaget for støtten fra Norad og gjør det mulig for ADRA
å komme opp med egenandelen støtten krever.

Du blir enkelt fastgiver på

 adranorge.no / gi

STØTTEANNONSER
HJELPEAKSJON 2016
Bardu:
Bårdsen Hagesenter

Finnsnes Vaktmesterservice AS

Finnsnes:
HK Sørensen AS
Byggesystermer – 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
Aktør som bygger A/S
Byggmakker – Per Strand
Selboe & Aasebø

Hamar:
Tunn AS
Lokal Revisjon AS
Toyota Sulland Hamar AS
Nye Grønt og Godt
Sulland Hamar AS
Sparebanken Hedmark
Trend Optikk AS
M & E Andersen AS
Autostrada AS
Melby AS
Monter AS
Sportskonsept AS
Prince Tennisskole/Shop AS
Rørlegger Bekkevold
B.A. Optikk

Dekkteam
Motorforum
Edvardsen elektro
Hareid:
Hareid Rør og Interiør
Strax Bok & Rekvisita
Kristiansand:
N. Timenes og sønn AS
Asbjørnsen Holding
Rema 1000 Tangen
Mjøndalen:
Alf Henrys sykepleie
Stavanger:
Edlandsporten

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
Tromsø:
ABA Tannlegene
Ullsteinvik:
Sunnkost
Cafe Nova
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Forsidefoto: Britt Celine Oldebråten / ADRA Norge | Tekst: ADRA Norge kommunikasjonsteam v. Gry Haugen og Britt Celine Oldebråten | Design: catchmedia.no

JENTER FRA ULIKE MINORITETSBAKGRUNNER I THAILAND.
TEGNET AV JENTE PÅ KEEP GIRLS SAFE, ADRAS BESKYTTELSESHJEM I NORD THAILAND.

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norge
Telefon 31 01 88 00 | post@adranorge.no
Gavekonto 3000.30.31035 | Aksjonskonto 3000.30.31000
Vipps: ADRA Norge #19543
Organisasjonsnummer: 977 143 454
Følg ADRA Norge/Norway:


www.adranorge.no

