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Fokus for Hjelpeaksjon 2018: Yrkesutdanning for ungdom

Skredderen ved banyantreet
Det er mor som må fortelle Naw Paw Wahs historie. Jenta kan ikke fortelle selv, for hun er døv 
og ble bedt om å forlate skolen samme året som hun begynte. Hun kan ikke lese eller skrive. 
Tegnspråket har hun oppfunnet selv sammen med familien, og det er derfor unikt for landsbyen. 
Men Naw Paw Wah har funnet en vei. I hennes minne vil ADRA for alltid bety redningen. 

Tekst: Gry A Haugen, ADRA Norge
Foto: Frank Spangler, ADRA

Naw Paw Wah var som en «helt vanlig» 
baby uten spesielle problemer. Hun hadde 
lært å gå og kunne si noen få ord da syk-
dommen rammet. I flere dager hadde jenta 
svært høy feber. Men da sykdommen slapp 
taket, kunne ikke den lille jenta snakke 
lenger. Etter en tid forstod familien at hun 
hadde mistet hørselen. Sammen med men-
neskene rundt utviklet de et tegnspråk for å 
kunne kommunisere. 

Seks år gammel syntes mor det var tid 
for jenta å begynne på skolen, slik som de 
andre jevnaldrende barna i landsbyen. Mor 
hadde forventninger om at dette skulle gå 
bra, men det gikk ikke slik hun håpet. Da 
lærerne fant ut at Naw Paw Wah var døv, 
fortalte de moren at jenta like gjerne kunne 
være hjemme og gjøre nytte for seg. Hun 
kunne koste og rydde. Den eneste under-
visningen hun fikk i disse første viktige 
barneårene, var av en lærer som brukte litt 
tid, mot betaling, til å lære henne å skrive 
sitt eget navn, morens navn og farens navn. 

Mor strevde. Da hun ble alene med 

de to yngste, hadde hun ikke penger til å 
kjøpe noe sted de kunne bo, så de måtte 
leie ei svært enkel hytte fra en mann i 
landsbyen. Hun fikk iblant tak i billige 
grønnsaker som hun solgte på markedet, 
men for å kunne kjøpe varene, måtte hun 
låne penger. I mellomtiden utviklet moren 
hiv. Hun var slett ikke frisk. 

Fra Naw Paw Wah var liten, viste hun 
stor interesse for å lage klær. Hvis hun had-
de et gammelt skjerf eller noen stoffstykker, 
kunne hun lage mønster og klippe og sy 
kjoler for dukker som hun lekte med. Da 
lillesøsteren ble født, danset Naw Paw Wah 
for den lille babyen. Dette har hun fortsatt 
med hver dag: Sy og danse.  

På et støttegruppemøte for hiv-pasien-
ter, fikk mor en dag høre noe interessant. 
Noen fortalte om et nytt yrkesopplærings-
tilbud i byen. Det som virkelig vekket 
morens interesse, var informasjonen om 
hvem som særlig ble oppmuntret til å søke. 
Dette var helt uvanlig, og nesten ikke til å 
tro: Skolen tok imot tenåringer med spe-
sielle behov og funksjonshemminger. Noe 
lignende hadde mor aldri hørt. Ville noen 
ta imot jenta hennes? Undervise henne? 

ADRAs arbeid for å gi yrkesutdanning er mulig på 
grunn av deg. Mange sårbare ungdommer drar over 
grenser i uvisshet for å søke arbeid. Det går ikke bra 
med alle. Sammen vil vi gjerne fortsette å redde liv 
og forandre verden for så mange som mulig – ett liv 
om gangen… Naw Paw Wah er én av mange.
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Skulle hun virkelig få gå på en skole? Hun våget 
ikke å tro på det. 

Videre fikk hun høre at opplegget var tilrette-
lagt slik at de fattigste kunne gå der uten å betale 
skolepenger. Hun kunne til og med søke om 
støtte til transportkostnader til og fra skolen. Det 
kunne da ikke stemme?

Landsbylederen sendte en skriftlig anbefa-
ling da mor og datter dro til den nye skolen for 
å snakke med læreren som underviste i søm. 
Læreren virket skeptisk og stilte mange kritiske 
spørsmål, syntes mor. Hun hadde ikke mye tro 
på at dette kom til å gå bra. Men noen dager 
senere fikk hun meldingen om at Naw Paw 
Wah var velkommen til skolen. Hun var virkelig 
velkommen! Mor og datter jublet.

Men hvordan skulle hun komme seg til og fra 
skolen hver dag? Mor måtte ta alle muligheter til 
småjobber, ellers ville de tape for mye. Ved elva 
bodde det en mann som hadde båt. Iblant fraktet 
han folk over elva til byen der skolen lå. Fra 
andre siden fikk hun sitte på med en moped-taxi. 
Dette fungerte fordi ADRAs prosjekt også hjalp 
til med reisepenger for de mest utsatte elevene. 

«Datteren min har alltid arbeidet hardt,» 
forteller mor. «Hun har vasket, kostet, holdt orden 
og laget mat som en voksen. Mens hun gikk på 
yrkesskolen, jobbet hun også veldig hardt. Mange 
kvelder ville hun fortsette å sy selv om det ble 
mørkt og vanskelig å se.»   

Men det er én ting som mor fremdeles synes 
er overveldende: «Jeg hadde aldri, aldri trodd 
at vi noen gang ville være i stand til å åpne en 
butikk her hjemme hos oss. Jeg tenkte at hun 
kanskje ville lære å sy sine egne klær, kanskje litt 
til familien eller få arbeide hos noen som sydde, 
men jeg tenkte aldri at hun ville komme så langt 
at hun kunne åpne sin egen butikk! At hun til og 
med skulle få en egen symaskin, var aldri i mine 
tanker eller drømmer! Jeg er så takknemlig til 

ADRA for dette, og så lykkelig!» 
Nå trenger ikke mor lenger å slite seg ut med 

harde dager som dagarbeider eller på torget. I 
stedet hjelper hun datteren å drive forretningen. 
Hun har gått rundt i distriktet til hvert eneste 
hus og fortalt om butikken og datteren som er så 
flink til å sy. Nå vet naboene at Naw Paw Wah 
kan sy bluser, skjorter og skjørt. Folk kan komme 
og få tatt mål hos Naw Paw Wah slik at klærne 
vil passe helt perfekt. Noen ganger har folk med 
seg et bilde på en telefon eller et magasin, og 
Naw Paw Wah syr. Folk stoler på henne i så stor 
grad at de noen ganger ber henne om å vurdere 
hva hun synes passer og ser finest ut. Folk i nabo-
laget har lært at den unge, døve og stumme jenta 
som danser og syr, har god smak. 

Den lille familien har satt mål for de neste 
månedene. Dersom butikken fremdeles går som 
nå og de klarer å spare, ønsker de seg et eget sted 
å bo, slik at de ikke må leie. Det nye stedet skal 
gjerne være nærmere hovedveien for å nå enda 
flere kunder. Naw Paw Wah kjenner seg tryggest 
sammen med familien, og vil ha mor og søsken 
rundt seg. «Og tenk at jeg ikke trenger å låne 
penger lenger!» sier mor entusiastisk. Takket være 
datterens skolegang er hun befridd fra det hun 
kaller «lånehaiene». Nå er det mor som lager 
mat og koster rundt huset, hun snakker med 
kundene og hjelper til med å sy knapper og lage 
knapphull. 

Til slutt vil mor gjerne være litt høytidelig. 
Hun blir alvorlig og sier: «Jeg vil gjerne takke 
menneskene i Norge som hjelper til med ADRAs 
arbeid. Ikke bare en vanlig takk, men en helt 
spesiell takk. Vi hadde aldri klart alt dette uten 
ADRA, Norad og mennesker i Norge. Hvis noe 
skjer med meg, kommer datteren min til å klare 
seg. Denne lille butikken og virksomheten er 
hennes framtid. Dere har gitt min datter mulig-
heter til å klare seg i livet. Hva er større enn det?»

OM ADRA: 

ADRA er Adventistkirkens globale 
utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, 
et nettverk som er etablert i ca. 140 
land. ADRA gir hjelp uavhengig av 
alder, kjønn, etnisk bakgrunn eller 
politisk eller religiøs tilhørighet.

ADRA (Adventist Development and 
Relief Agency) ble etablert internasjo-
nalt i 1984. ADRA er i dag et globalt 
nettverk av selvstendige organisa-
sjoner som arbeider i ca. 140 land. 
ADRA ble etablert i Norge i 1993, og 
markerer 25 år i 2018. I dag er ADRA 
Norges satsningsområde knyttet til 
FNs bærekraftsmål nr. 4: Å gi god 
kvalitetsutdanning. Utdanning påvirker 
utviklingen av alle sider i et samfunn, 
og gir merkbare ringvirkninger. 
Gjennom ADRAs utdanningsprogram 
gir vi barn, ungdommer og lærere 
muligheter til å utvikle og nå sitt 
potensiale. ADRA gir sårt tiltrengt 
videreutdanning til lærere for at barna 
faktisk skal lære noe på skolen. 
Ungdom som har falt ut av skolen får 
yrkesopplæring, lærlingplass og hjelp 
til å etablere egne bedrifter. I samar-
beid med lokalbefolkninger bygger vi 
skoler, og etablerer vann og sanitær i 
tilknytning til skolene. 

ADRA Norge arbeider for bærekraft 
og gir hjelp til selvhjelp blant de 
fattigste av de fattige – og for de 
mest sårbare gruppene i nåværende 
og tidligere konfliktrammede land og 
områder. Foreldregrupper og lokale 
myndigheter lærer også å inkludere 
barn med spesielle behov og funk-
sjonsnedsettelser. 

Vil du gi fast til ADRA – og være en 
nøkkelperson? Du kan selv velge 
beløp ut fra det du synes du har 
råd til: https://www.adranorge.no/
gi/#fast-giver 

Vi trenger også din innsats i 
Hjelpeaksjon 2018!

ADRA Norges hovedsamarbeidsland 
er Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, 
Myanmar, Thailand, Niger og Mali.

Hjelpeaksjonskonto: 3000.30.31000
Vipps til ADRA: #19543

SMS: Send ADRA til 2468 (200,-)
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Fokus for Hjelpeaksjon 2018
Vil du hjelpe ADRA slik at vi kan hjelpe flere barn og ung-
dommer som Naw Paw Wah? Fokus for Hjelpeaksjon 2018 
er å gi yrkesutdanning til ungdom. De unge følges opp, får 
lærlingplass eller skaper en egen bedrift. Målet er at de skal 
klare seg selv. 

TEMA
ADRAs prosjekt i Myanmar tilbyr ungdom teknisk yrkesut-
danning. Ungdom som prioriteres ved opptak er arbeidsledige, 
ungdom som har falt utenfor skolen eller har en funksjonsned-
settelse. 

Fag som tilbys ved ADRAs yrkesopplæringsskole, er søm, 
data, agro-mekanikk, frisørfag, jern- og metallarbeid, huselek-
triker, hotell og restaurantfag. I tillegg trenes alle elevene i et 
fag som handler om livsferdigheter, holdninger og verdier. De 
får også undervisning om hvordan man driver en liten bedrift 
og hvordan man er best mulig rustet for arbeidslivet. Yrkessko-
len ble bygget av ADRA Norge, ADRA Myanmar og Norad i 
2015. Siden oppstart har 1 215 elever bestått eksamen. 

LAND 
Myanmar (Burma) har 7 etniske delstater og 7 regioner. Burma 
var lenge kjent som et av verdens mest brutale militærregimer, 
fordømt for grove brudd på menneskerettighetene og utsatt for 
internasjonale sanksjoner. Konflikten med den tredje største 
minoritetsbefolkningen, Karenfolket, har vart siden 1949. 

I 2011 startet en reformprosess. Aung San Suu Kyis parti 
vant det første frie valget på over 50 år, i 2015. Men det er en 
lang prosess fram til Burma er et reelt demokrati. Bare siden 
2016 har flere konflikter eskalert. Det meldes ennå om sterke 
konflikter i forholdet til minoritetsbefolkninger. De mest kjen-
te konfliktene er mellom rohingya-befolkningen og karenfol-
ket. Spørsmål stilles om hvem som egentlig har makt i landet. 

Myanmar ligger i Sørøst-Asia, med naboland som India, 
Kina, Bangladesh, Laos og Thailand. Innbyggertallet er 55 
millioner. Etniske burmesere utgjør omlag 68 prosent av be-
folkningen. De største etniske gruppene er chin, kachin, shan, 
karenni, karen, mon og rakhine. Buddhisme praktiseres av 
rundt 89 prosent av befolkningen. Det er ca. 30 000 adventis-
ter i landet, og kirkesamfunnet har vært til stede siden 1919.

Hjelpeaksjonskonto: 3000.30.31000
Vipps til ADRA: #19543
SMS: Send ADRA til 2468 (200,-)

264 millioner barn og ungdommer står i dag utenfor skolen. Mange av disse 
har funksjonsnedsettelser og bor i fattige, ofte krigsherjede land i verden. 
Krig og konflikt forsinker og ødelegger for framgang.
– 61 millioner barn skulle ha gått på barneskolen (6-11 år).
– 62 millioner ungdommer skulle ha gått på ungdomsskolen (12-14 år).
– 141 millioner ungdommer skulle ha fått lov til å fortsette skolegangen til 
de ble 17 år. 
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Hva gjør ADRA Norge i samarbeid med ADRA Myanmar?

• Yrkesopplæring og oppfølging for 
ungdommer i nybygd yrkesskole

• Videreutdanning for 5 000 lærere i 
samarbeid med en arbeidsgruppe for 
lærere i Karenstaten

• Arbeid med foreldregrupper
• Utdanning for 12 400 barn som 

ellers ikke har skolegang
• Bygger skoler og klasserom for flere 

klassetrinn
• Bidrar med undervisningsmateriell 

for 237 000 barn og ungdommer

Hjelpeaksjon her jeg bor

Hjelpeaksjonen gjennomføres fra  
25. august til 29. september.  
Hjelpeaksjonen har røtter tilbake til 
begynnelsen av 1900-tallet. 
1. Planlegg aksjon i menigheten. 

Dette vil vi! 
2. Bestem felles innsamlingsdag. 

Skap minner sammen!
3. Dør til dør lønner seg. Fremde-

les. Dessuten er det en mulighet 
til å treffe mennesker ansikt til 
ansikt. 

4. Lag en digital aksjon:  
http://minaksjon.adranorge.no 

5. Arranger konsert, baklukeloppis 
– eller noe annet kreativt!

Livet på vent

For noen år siden tenkte hjelpearbeidere at naturkatastrofer ville bli de største utfor-
dringene. I dag er det menneskeskapte katastrofer som dominerer. Siden august 2017 har 
omlag 600 000 av rohingya-befolkningen i Myanmar måttet flykte fra sine hjem. ADRA har et 
omfattende nødhjelpsarbeid for flyktningene i Bangladesh, der barn og voksne lever i sikkerhet 
for angrep, men under svært krevende forhold. Vi kan hjelpe slik at mange får en sårt tiltrengt 
hjelp der og da, selv om de har mistet alt, inkludert hjem, familier, jobb og verdighet. 

Opp mot 10 % av midlene fra Hjelpeaksjonen brukes til direkte katastrofehjelp. Hjelp 
ADRA å hjelpe raskt når nøden rammer brått.
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90% stoler på venner.10% stoler på reklame. Det beste du kan gjøre er å fortelle andre om ADRA. 




