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Om ADRA

Vår 
visjon Vårt 

mandat

HVA GJØR VI 

ADRA er Adventistkirkens bistands- 
organisasjon som arbeider i 130 
land. Vi hjelper mennesker i nød 
uavhengig av alder, kjønn, etnisk 
bakgrunn og politisk eller religiøs 
tilhørighet. Vi samarbeider med 
mennesker i lokalsamfunn,  
organisasjoner, myndigheter, 
kirker og institusjoner for å skape 
rettferdig, bærekraftig og positiv 

utvikling gjennom styrkende og 
myndiggjørende partnerskap og 
ansvarlig handling. 

ADRA Norges programmer legger 
vekt på å bedre kvinners og barns 
arbeids- og livssituasjon gjennom 
kvalitetsutdanning og livslang 
læring for alle.

En verden uten fattigdom 
der hvert menneske kan 
utøve sin rett til å nå sitt 

potensial og leve et  
verdig liv

Å tjene mennesker  
– så alle kan få de  
mulighetene i livet  

som Gud ønsker

Rettferdighet
Omsorg 

Kjærlighet

Vårt  
motto
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ADRAs formål er å tjene mennesker 
– så alle kan få de mulighetene i 
livet som Gud ønsker. Et godt og 
meningsfullt liv betyr mer enn å få 
oppfylt egne behov og rettigheter. 
Det inkluderer evne og mulighet 
til å vise omsorg, solidaritet, 
respekt og raushet i tjeneste for 
andre. Å være pådriver for slike 
verdier er kanskje det viktigste vi 
kan bidra med i vår innsats for å 
skape en mer rettferdig og bedre 
verden. 

I begynnelsen skapte Gud – slik 
innleder Bibelen fortellingen om 
menneskehetens historie. Hver 
skapelsesdag avsluttes med Guds 
eget kvalitetsstempel, og etter at 
menneskene er skapt, evaluerer 
Gud alt og gir toppkarakter.1 
Skapelsen uttrykker Guds raushet 
og omsorg og hans sans for estetikk 
og mangfold. Mennesket ble «skapt 
i Guds bilde» til et rikt og harmonisk 
samspill med naturen. 

I dag står mange barns hverdag 
i sterk kontrast til livet slik det  
opprinnelig var tenkt. Grønne 
sletter er erstattet med minefelt,  

blomstrende busker med ørken og 
flyktningleirer, duftende frukt-
trær med tørke og feilslått høst. 
Frykt for vold og overgrep har 
jaget bort trygghet og livsglede.  

Til tross for mange utfordringer 
har det skjedd store utviklings-
framskritt det siste tiåret: Det 
er beviselig mindre fattigdom, 
sykdom og tidlig død, og flere 
barn går på skolen. Likevel vokser 
ulikhetene. For å nå Bærekrafts-
målene kreves det en formidabel 
innsats for de mest marginaliserte 
barna som er utestengt fra utdan-
ning og andre samfunnsgoder: 
barn med funksjonsnedsettelser, 
barn på flukt, undertrykte og 
misbrukte jenter, barnebruder og 
ofre for barnearbeid og slaveri.  
En ny studie om utdanning i 
Sør-Sudan2 viser at 2,2 millioner 
barn ikke får gå på skolen og 
anslår at 900 000 barn er trauma-
tiserte. Rapporten viser dessuten 
en markant kjønnsulikhet: mens 
10,3 % av 16-årige gutter går på 
videregående skole, har bare 
1,3 % av jentene den samme 
muligheten. 

Utdanning er et viktig redskap til å  
skape vei ut av fattigdom og under- 
trykkelse. Men kunnskap alene 
er ikke er nok til å gi mennesker 
et verdig liv. En helhetlig tilgang 
til utdanning omfatter verdi- og 
holdningsbygging, tilegnelse av 
praktiske ferdigheter og samfunns- 
engasjement. 

Birgit Philipsen
Generalsekretær ADRA Norge

1 Fattigdoms & Rettferdighetsbibelen: 1. Mos 1,31
2 UNESCO, 2018: Global Initiative on Out-of-School Children, South Sudan Country study.

Å tjene mennesker – så alle kan få de 
mulighetene i livet som Gud ønsker
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ADRA Norge har forandret verden 
i 25 år, og dette ble behørig markert 
«3 dager til ende» i Oslo 20.–22. 
april 2018: Først med fagseminar 
fredag, stor jubileumssabbat i 
Storsalen, og til slutt en spesiell 
samling for ADRA og kirkenes 
lokallag i Norge. Til sammen var 
rundt 600 mennesker i alle aldre 
til stede under jubileums- 
markeringen.

Stiftelsesdatoen for ADRA Norge 
var 19. april 1993. Helt siden  
1. og 2. verdenskrig hadde 
Adventistkirken vist et humani- 
tært engasjement, særlig innen 
helse og utdanning. Behovet for 
profesjonalisering, langsiktighet 
og bærekraft i humanitært arbeid 
førte til etableringen av ADRA 
(Adventist Development and 
Relief Agency) på 1980-tallet, og 
ADRA Norge i 1993.

Det har vært oppturer og nedturer 
i løpet av disse årene. Den tyngste 
tiden var nok da landleder for 
ADRA Norge, Kåre Lund, ble drept 
i Liberia i 2003. Denne tragiske 
hendelsen smerter fremdeles, selv 
om vi er stolte og takknemlige 
over det Lund utrettet i sine år for 
ADRA, og de mange gode minnene 
han etterlot seg. Hans datter Annika 
Lund Haugvik ble intervjuet på 
jubileumsprogrammet av tidligere 
styreleder for ADRA Norge,  
Geir Olav Lisle.

Jubileumsprogrammet inneholdt 
også historier fra den tiden da 
ADRA ble etablert på 80- og 90-tallet. 
ADRA Norges nåværende store 
Norad-støttede utdannings- 
program ble godt presentert av 
generalsekretær Birgit Philipsen, 
tidligere leder for ADRA Norge,  
Pia Reierson, og Derek Glass fra 
ADRA Myanmar.

Grupper, kor og personer som 
har støttet ADRA med konserter 
eller på annet vis i løpet av årene 
krydret dagen med musikalske 
innslag. Et besøk fra prosjektet 
Keep Girls Safe i Thailand gjorde 
stort inntrykk. Den unge jenta 
Tida stod fram og sang i sin drakt 
fra Akha-befolkningen i fjellene i 
Nord-Thailand. En syrisk flykt-
ningfamilie fra Drammen, som 
ADRA har fått følge siden vi møtte 
dem på en jernbanestasjon et 
sted i Europa, formidlet glede og 
takknemlighet.

Det er vårt privilegium å få lov til 
å bistå mennesker som trenger 
vår støtte. ADRA Norge vil fort-
sette kampen for rettferdighet, 
sosial likhet og verdighet. Når de 
trenger oss – vil vi være der.

Han har kunngjort for deg menneske, hva godt er.  
Og hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett, viser 
trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.

MIKA 6,8.

25  ÅR 
I TJENESTE FOR DE SOM TRENGER 
DET MEST!

quote-left
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Alle barn har rett til å gå på 
skolen og få kvalitetsutdanning. 
Likevel er det 262 millioner barn 
og ungdommer i verden som ikke 
går på skolen. God utdanning 
betyr blant annet at barn faktisk 
skal lære når de er på skolen, men 
mange barn dropper ut av skolen 
fordi undervisningskvaliteten er 
for dårlig. 

Alle barn, uansett funksjonsevne, 
skal inkluderes i klasserommet 
og få lov til å lære etter sine 
forutsetninger. 80 % av alle med 
nedsatt funksjonsevne bor i dag i 
utviklingsland.

Barn og ungdom som av ulike 
årsaker holdes utenfor skolen, 
er sårbare for moderne slaveri: 
menneskehandel, tvangsarbeid og 
rekruttering til militante grupper. 
De risikerer å måtte arbeide uten 
lønn og under uakseptable arbeids- 
forhold, eller å bli giftet bort som 
barn og bli gravide mens de selv 
er barn.

Ønsket om at alle barn skal få gå på 
skolen er en anerkjennelse av det 
enkelte barns verdi og potensiale. 
Alle barn er skapt av Gud og er 
uendelig verdifulle i hans øyne. 
De fortjener mulighet til å leve 
et liv med mening og hensikt, fri 
fra utnyttelse og fattigdommens 
lenker. 

Hvis alle jenter i verden fikk lov  
til å gå på skolen og fullføre videre- 
gående skole ville det være 64 % 
færre tenåringsekteskap og 59 % 
færre ungdomsgraviditeter. Jenter 
som får gå på skolen vil tjene 45 % 
mer enn kvinner uten utdanning. 
Med utdanning, vil mødre makte 
å ta bedre vare på barnas helse 

og støtte dem i skolegangen. De 
positive ringvirkningene vil spre 
seg gjennom generasjoner. 

Bærekraftsmål 4 handler om god 
utdanning, og viser hvor viktig ut-
danning for alle er i kampen mot 
fattigdom i verden. Utdanning for 
gutter og jenter er fundamentet 
for god samfunnsutvikling. 

Hvert år gifter 12 millioner jenter 
seg før de er 18 år, 1/5 av alle 
jenter i verden. Dette skjer på 
tvers av land og kulturer. De unge 
jentene som giftes bort, erfarer 
begrenset frihet og isolasjon, samt 
ingen rett til utdanning, helsehjelp 
eller beskyttelse. Ofte er de ikke 
fysisk, følelsesmessig eller psykisk 
modne til å bli hustruer og mødre. 
De risikerer livsfarlige fødsels- 
komplikasjoner uten jordmorhjelp, 
og er utsatt for sykdommer og 
vold i hjemmet. Når unge jenter 
nektes adgang til skolen, kommer 
ikke familien seg videre ut av 
fattigdomsspiralen.   

Kilder: UNESCO ‘Global Education Monitoring Report Policy Paper 32, Fact sheet 44: Reducing global poverty through universal primary and secondary education’
UNESCO Institute for Statistics, ‘UIS/GEM Report Policy Paper 27’ / International Centre for Research on Women, ‘Facts and figures on child marriage’

UNESCO ‘Good Policy and Practice in Health Education’ / Alle kilder fra 1. mars 2019

Ps!
Skriv under på ADRAs  
globale kampanje for alle  
barns rett til skolegang:
www.adra.org/inschool

ALLE BARN.
I ALLE LAND.

PÅ SKOLEN!
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Den første femårige fasen av 
ADRA Norges utdanningsprogram 
Strengthening Equity, Access and 
Quality in Education (SEAQE) ble 
avsluttet i februar 2019. Program-
met har gitt gode resultater og  
styrket utdanningstilbudet i Etiopia, 
Sør-Sudan, Somalia og Myanmar.

Elever har fått økt læringsutbytte, 
og flere barn fullfører skolegangen. 
Myndigheter, skoleledelser og 
lokalsamfunn har fått inspirasjon 
og kapasitet til å støtte og drive 
skolene. Det er en økt bevissthet 
om viktigheten av at alle barn får 
tilgang til utdanning. Retnings- 
linjer og systemer støtter og 
muliggjør en større grad av  
inkludering av marginaliserte 
barn i skolen. 

I 2018 har programmet forbedret 
utdanningssituasjonen for mer 
enn 150 000 barn, og i perioden 
2014 – 2017 har 6 244 ungdommer 
fått yrkesutdanning i Somalia og 
Myanmar. 

Somalia
ADRA Somalia har satset sterkt 
på yrkesutdanning og har ledet et 
NGO-forum for å promotere dette 
i Somalia. ADRA fokuserer på å 
nå ungdommer som aldri har gått 
på skolen, og å reintegrere elever 
som har droppet ut av skolen 
gjennom yrkesutdanning og  
hurtigskoler som kan få barn 
tilbake på skolen. 

Somalia er et utfordrende land å 
arbeide i på grunn av politisk  
ustabilitet, sivile konflikter og 
mange internflyktninger. ADRA 
Somalia har samarbeidet med ut-
danningsmyndighetene regionalt 
og nasjonalt om å styrke kapasi- 
teten til bedre å imøtekomme de 
mange utfordringene landet har 
med å sørge for kvalitetsutdanning 
til alle barn og unge.

Sør-Sudan
Til tross for uroligheter og politisk 
ustabilitet i Sør-Sudan gjennom 
hele prosjektperioden, har ADRAs  
utdanningsprogram bidratt til å 

holde skoler åpne og øke andelen 
jenter i skolen. ADRAs gode ren-
nommé i lokalbefolkningen har 
medvirket til å gjøre dette mulig.

ADRA har samarbeidet med 
utdanningsmyndighetene om å 
lage nasjonale retningslinjer for 
inkludering i skolene. En arbeids-
gruppe, med representanter fra 
utdanningsmyndighetene og 
internasjonale organisasjoner,  
arbeider med planer for utdanning 
i krise for de kommende to årene. 
En viktig del av ADRAs innsats for 
bedre utdanning i Sør-Sudan er 
arbeidet med foreldregrupper, 
der deltakerne lærer å lese, skrive, 
og samarbeide med lærerne om å 
støtte skolen og barnas læring. 

Etiopia
I Etiopia har programmet gitt 
mange unge mulighet til å fortsette 
utdanning ved å bygge nye videre- 
gående skoler som er tilrettelagt 
for barn og unge med funksjons- 
nedsettelser.

Gode resultater  
fra ADRAs arbeid  
for utdanning  
i Øst-Afrika  
og Myanmar

Elever på et senter for kvinner i Somalia øver seg på å farge tøy. I SEAQE 
Øst-Afrika har 5 031 elever, hvorav 56 % kvinner, fått fag- og yrkesopplæring. 

82 % av de som fullførte har fått jobb eller startet eget foretak.

ADRA ÅRSRAPPORT 2018 |  Foto: Marion Vera Aluoch / ADRA Somalia
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STYRKING AV TILGANG TIL, KVALITET OG LIKE MULIGHETER I UTDANNINGEN

Strengthening Equity, Access and Quality in Education, SEAQE,  
er ADRAs utdanningsprogram i Etiopia, Sør-Sudan, Somalia og Myanmar,  
med programstøtte fra ADRA Norge. Den første fasen varte fra 2014 til 2018. 
Programmet hadde et totalt budsjett på 173 millioner kroner, hvorav 90 %  
ble finansiert av Norad og et særs viktig bidrag på 10 % kom fra norske  
givere gjennom Hjelpeaksjonen og fastgivere.

ADRA Norge har i 2019 fått en ny 
5-årig programavtale med Norad 
på NOK 185 mill. til inkluderende 
utdanning i Myanmar, Etiopia, 
Sør-Sudan og Somalia. SEAQE 2 
bygger på læring og erfaringer fra 
den første fasen som sluttet i 2018.  
Målet er at alle elever uansett bak-
grunn, evner eller kjønn blir rustet  
med holdninger og ferdigheter 
som vil hjelpe dem til å utvikle 
sine egne potensial. Dette gjelder 

i skoler, hurtigskoler, alternativ 
undervisning og fag- og yrkesopp- 
læring. ADRA vil også fremme 
kapasitet hos lokalsamfunn, 
lokale myndigheter og sivil-
samfunnsorganisasjoner. I alle 
land jobber vi med den formelle 
skolestrukturen, men i Somalia, 
Etiopia og Myanmar vil pro-
grammet også fokusere sterkt på 
yrkesutdanning. 

ADRA jobber for inkluderende skoler. Spesielt 
samarbeider vi med foreldre, lokalsamfunn og 
lokale myndigheter for at også barn med  
funksjonsnedsettelser skal inkluderes i skolen. 
Her fra SEAQE-prosjektet i Somalia, hvor  
hørselshemmede barn er med i undervisningen.

Jente med synshemming lærer blindeskrift  
i Somalia.

Resultater i Øst-Afrika for  
perioden 2014–2017: Etiopia,  
Somalia og Sør-Sudan: 
angle-right 31 % økning i antall barn som  
 begynner på skolen i prosjekt- 
 områder.
angle-right 41 % økning i antall jenter som  
 går på skolen. 
angle-right 39 % økning i læringsutbytte. 
angle-right Gapet mellom jenter og gutters  
 læringsutbytte har minsket.
angle-right 5 031 yrkesutdanningselever,  
 hvorav 56 % kvinner, fullførte  
 utdanning.
angle-right 82 % av de som fullførte yrkes- 
 opplæring har fått jobb eller  
 startet eget foretak.

Resultater i Myanmar:
angle-right 14 % økning i antall elever som  
 går på skolen i prosjektområdene.
angle-right 12 % økning i antall elever som  
 går videre til ungdomsskolen i  
 prosjektområdene.
angle-right Styrking av bærekraftige retnings- 
 linjer og praksis når det gjelder  
 morsmål, utdanning for etniske  
 minoriteter og formell god- 
 kjenning av utdanning.
angle-right Mobilisering av andre aktører til å  
 bidra med styrking av det offentlige  
 yrkesutdanningssystemet.
angle-right 1 213 elever fullførte yrkes- 
 utdanningsprogrammet, hvorav  
 46 % var kvinner. 
angle-right 76 % av elever som fullførte fag-  
 og yrkesutdanning, har fått jobb  
 eller startet eget foretak.

Dette er spesielt viktig for jenter, 
som dropper ut av skolen dersom 
det ikke er utdanningstilbud i 
nærområdet. Det er like mange 
jenter som gutter som fullfører  
videregående utdanning på de 
nye skolene. ADRAs utdannings- 
program i Etiopia har hatt spesiell 
suksess med å få lokalbefolkningen 
til å støtte opp om at barn med 
funksjonsnedsettelser og jenter 
skal inkluderes i skolen. ADRA 
har også styrket Etiopias formelle 
utdanningssystem gjennom kursing 
av lokale utdanningsledere og 
rektorer. 

Myanmar
SEAQE-programmet har nådd 
sitt mål om å gi utdanningstilbud 
og jobbmuligheter til barn og 
ungdommer i Myanmar. Rektorer 
forteller at flere barn kommer 
til skolen nå på grunn av ADRAs 
arbeid med å bevisstgjøre foreldre 
og lokalsamfunn om viktigheten 
av skolegang. 

Områdene der ADRA jobber er  
til tider konfliktfylte. I løpet av 
prosjektperioden har freds- 
prosesser kommet i gang. ADRA 
har et godt samarbeid med lokale 
utdanningsmyndigheter, og 
samarbeider med Karen Teacher 
Working Group og Adventist  
Community Services om under-
visning av lærere og å sørge for  
bøker og undervisningsmateriell 
til skoler som ikke er lett 
tilgjengelige.

ADRA Thailand jobber også med  
yrkesutdanning i flyktningleirene 
på grensa til Myanmar i samarbeid 
med thailandske myndigheter. Det 
har i programperioden vært et  
samarbeid mellom ADRA i Thailand 
og ADRA Myanmar for å styrke 
undervisningskvaliteten og sikre 
at innholdet i undervisningen er 
offentlig anerkjent på begge sider 
av grensen. 

Strengthening Equity, Access and Quality in Education, fase 2
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Mali og Niger er blant de aller 
fattigste landene i verden og har 
noen av de høyeste tallene for 
analfabetisme. Ifølge UNICEF  
kan bare én av tre voksne i Niger  
lese. Mer enn 50 % av barna fra 
7–16 år går ikke på skolen. Færre 
enn 8 % av barna som fullfører 
barneskolen har tilstrekkelig  
lese- og skrivekunnskap. I Mali 
viser en rapport fra 2015 at bare  
2 % av barna hadde lesekunnskap  
som samsvarte med klassetrinnet. 
Mange barneskoler har ikke 
ordentlige tekstbøker og lære- 
materiell. 

Sahel-regionen står overfor 
komplekse og sammenkoblede 
utfordringer knyttet til fattigdom, 
matsikkerhet, underernæring og 
klimautfordringer, samt sikker-
hetsmessig ustabilitet og etnisk- 
religiøse spenninger. Sikkerhets- 
trusler i Mali og Niger forverrer 
situasjonen i disse allerede sårbare 
landene, og øker antall mennesker 
i verden på flukt. Nesten 60 % av 
befolkningen i de to landene er 
under 25 år. Fattigdom, arbeids- 
ledighet og mangel på utdanning 
skaper en reell grobunn for kon- 
flikter og radikalisering, ifølge 
blant annet en rapport fra FNs  
Sentrale humanitære samordnings- 
enhet (OCHA). 

I 2017 etablerte ADRA Norge et 
samarbeid med ADRA i Mali og 
Niger med støtte fra Norad for 
grunnutdanning. Programmet 
Strengthening Equity, Access and 

Quality in Education (SEAQE) 
Sahel, er et av de største bistands- 
programmene for utdanning i 
begge land. Programmet søker å 
nå 15 000 barn i 45 lokalsamfunn. 

I Mali arbeider ADRA i sårbare 
områder i Timbuktu, og i Niger 
arbeider vi i Tillabéri. Kombina- 
sjonen av fattigdom, organisert 
vold, væpnede opprør og svake 
institusjoner gjør Sahel-regionen 
stadig mer ustabil og konfliktfylt.

Målet for SEAQE Sahel er å bedre 
alle barns muligheter til utdanning, 
inkludert jenter og barn med 
funksjonsnedsettelser, i tråd med 
Bærekraftsmål 4 om god utdanning. 

Ved utgangen av 2018 gikk 6 278 
barn på 20 skoler i Niger som 
støttes av ADRA Norge. Antall 
barn med funksjonsnedsettelser 
som har begynt på skolen i pro- 
sjektområdene har økt vesentlig. 
ADRA har konstruert 20 nye  
klasserom, og rehabilitert 49 
andre klasserom. I tillegg har det 
blitt bygget eller rehabilitert 178 
separate latriner for gutter og 
jenter. Forbedringen i skoleinfra-
strukturen og skolemateriellet 
synes å være hovedgrunnen for 
økningen av antall barn i skolen.

I Niger fikk 712 FAU-medlemmer 
opplæring i planlegging og beslut-
ningstaking. SEAQE-programmet i 
Niger er høyt verdsatt av utdan-
ningsmyndigheter, kommunene 
og lokalsamfunn. Under et av 

besøkene fra ADRA Norge, uttalte 
ei av jentene vi traff på en skole 
at hun egentlig skulle giftes bort 
som 13-åring, men at utbedringen 
av skolen, og det at hun hadde fått 
solcellelampe, bøker og skolesekk, 
hadde gjort det mer attraktivt å gå 
på skolen. FAU hadde bidratt til å 
endre holdningene i familien. Nå 
skulle selvfølgelig jenta få gå på 
skolen!  

I Mali arbeider ADRA i et område 
som stadig lider under angrep fra 
væpnede grupper. Dette har ført 
til at bestemte områder har begren- 
set tilgang til offentlige tjenester 
som for eksempel utdanning. 

Ved utgangen av 2018 gikk 6 744 
barn på 23 barneskoler i Mali  
som støttes av ADRA Norge. Av 
disse er 3 224 jenter. Det er 25 % 
flere enn vi hadde håpet på.  
I Mali har programmet bygget 
eller rehabilitert 54 klasserom og 
32 latriner. I tillegg har vi boret 
brønner ved de fleste skolene og 
kurset elevene i hvordan de kan 
opprettholde god hygiene. 16 550 
tekstbøker har blitt distribuert til 
skolene. Sammen har disse fak-
torene bidratt til å øke antall barn 
i skolen, samt å beholde barna på 
skolen. ADRA Mali jobber tett med 
lokalsamfunn og myndigheter for 
å etablere klasserom med under- 
visningsprogrammer på nettbrett. 
Disse vil bli de første av sitt slag i 
hele distriktet. 6015 elever har også 
gjennomgått kurs i livsmestring.
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På en skole i Niger jobbet ledelsen hardt med å identifisere barn med funksjonsnedsettelser som ble 
holdt utenfor skolen. I dag er det 18 barn som ellers ville ha blitt holdt hjemme, som kommer til denne 
skolen. Barna på bildene har skader i hendene, en har en alvorlig hudsykdom og ei er døv.

I løpet av 2017 og 2018 har 
programmet hjulpet til å få 1 035 
barn, som ikke tidligere gikk på 
skolen, inn i offentlige barneskoler 
i Mali og Niger. Programmet har 
gitt opplæring om inkluderende 
utdanning, elevsentrert under-
visning og beskyttelse av barn  
til 257 lærere. Lokalsamfunn,  
myndigheter og sivilsamfunns- 
organisasjoner er glade for  
programmet og støtter det.  

Ei av jentene på en skole der 
ADRA jobber i Mali, forteller:  

«Før studerte vi i skur uten 
beskyttelse mot sandstormer, regn, 
varme og dyr. I dag er jeg stolt 
og glad. Vi har tre nye klasserom 
som gjør at vi kan være likestilt 
med andre barn. På grunn av de 
nye klasserommene, har mange 
av vennene mine kommet tilbake 
til skolen. Jeg vil ta vare på skolen 
min og jobbe hardt for å forsvare 
jenters rett til utdanning slik at vi 
kan utvikle landet vårt.»

I 2018 organiserte ADRA Mali et 
forum om å styrke utdannings- 

systemet i Mali. En representant 
for utdanningsmyndighetene som 
var til stede sa i sin tale at ADRA 
Mali har bidratt positivt til å 
styrke utdanningssystemet i Mali 
gjennom SEAQE-prosjektet. Han 
understreket hvor viktig det er at 
ADRA fortsetter å jobbe i områder 
der mange andre organisasjoner 
ikke er, og at myndighetene er 
takknemlig for ringvirkningene 
av prosjektet i disse områdene.

Programmet SEAQE Sahel vil  
fortsette til utgangen av 2021. 

Av 20 FAU-medlemmer på den samme skolen 
er det bare to eller tre som kan lese. Når barna 
lærer å lese, kan de hjelpe foreldrene sine. 

8
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Malin Andersen var ettåring i  
Adventistkirken i Mandal i 2018.  
Vi la merke til at kirken doblet 
innsamlingsresultatet for 
Hjelpeaksjonen fra 22 500 kr i 
2017 til 47 250 kr i 2018! 

Malin, hvordan klarte dere dette?

«Vi er velsignet med mange gode 
krefter i menigheten som har tatt 
initiativ, og det er mange som 
hjelper til med oppgaver når nye 
aktiviteter startes. Vi er omtrent 
40 aktive medlemmer i Adventist-
kirken Mandal, med god spredning 
i alder. 

Som menighet hadde vi i 2018 
baklukeloppis, vi delte ut vafler på 
Skalldyrfestivalen og arrangerte 
vegetarisk matklubb, vegetarisk 
julebord og julekonsert. Noen 
menighetsmedlemmer har også 
banket på dører og samlet inn  
penger på den måten, men majori- 
teten av pengene vi samlet inn i 
2018 var gjennom arrangementene 
som var synlige i lokalsamfunnet. 
Flere av arrangementene hadde 
vi også i 2017, og det var gøy å se 
at gjentagelsen i 2018 engasjerte 
enda flere mennesker til å delta, 
og å gi en del av lommeboken sin 
til ADRA.» 

Hjelpeaksjonen er viktig!
«Vi har mulighet til å være med 
å gjøre en forskjell. ADRA gjør et 

utrolig bra arbeid, og jeg mener at 
det er viktig at vi gjør vår lille del i  
arbeidet ved å være nøkkelpersoner 
og delta i Hjelpeaksjonen. I sangen  
«Tusen millioner» er en del av 
sangteksten: «ingen kan hjelpe 
alle, men alle kan hjelpe noen»,  
og Hjelpeaksjonen er en fantastisk 
mulighet til å gjøre nettopp dette. 

For Mandal menighet er Hjelpe- 
aksjonen samlende, særlig fordi 
det engasjerer alle aldersgrupper. 
Ettersom vi er velsignet med 
mange forskjellige talenter, har 
alle noe å bidra med, og det er 
bare kreativiteten som setter 
grenser for hvordan vi kan samle 
inn penger. Det er veldig oppbyg-
gende å gjøre noe sammen for 
andre, og jobbe sammen om et 
felles mål. Det gir også rom for 
å invitere mennesker som ikke 
kjenner kirka vår til å delta på 
vegetariske matkvelder, vegetarisk 
julebord og julekonsert. På jule-
bordet i 2018 hadde vi i overkant 
av 60 besøkende, og det ble tatt opp 
en kollekt på 14 000 kr til ADRA! 

Kreative ideer 
«Dørbanking er veldig bra, 
men det å gjøre noe sammen 
som menighet, samtidig som en 
engasjerer mennesker i lokalsam-
funnet, er utrolig oppbyggende. 
Så min anbefaling er: Ikke la deg 
skremme til å bli sittende hjemme 
- ta initiativ og vær kreativ!»

Ikke la deg skremme 
til å bli sittende 
hjemme!

|  Foto: Britt Celine Oldebråten/ADRA, Frank Spangler/ADRA, Tor Tjeransen/Adams

Rettferdighet
Omsorg

Medfølelse
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Malin Andersen var ettåring i Mandal i 2018. Hennes 
budskap er klart: «Det krever faktisk veldig lite av meg som 
enkeltmenneske å banke på noen dører en dag, eller å dele 
ut vafler i byen med en ADRA-bøsse på bordet, men det 
kan gjøre en utrolig stor forskjell for den familien som får 
mat i en måned, den jenta som får sanitærproduktene hun 
trenger, og gutten som får gå på skole og være en del av et 
trygt miljø noen dager i uken.»



Rettferdighet
Omsorg

Medfølelse

Takk til alle som har stått på 
iherdig slik at din menighet, skole 
eller gruppe leverte et solid resultat 
for Hjelpeaksjonen. Dette kommer 
mange mennesker til gode og 
forandrer liv. Det som dere har 
samlet inn, og som du gir i andre 
sammenhenger, gjør at ADRA kan 
søke Norad om midler – og dermed 
mangfoldiggjøres beløpene. 
Mindre enn 10 % prosent brukes 
til aksjonens kostnader, og rundt 
10 % brukes som hjelp i akutte 
katastrofer når hjelp haster. Resten 
av pengene brukes til å gi barn 
og lærere i noen av verdens aller 
fattigste land den hjelpen de så 
sårt trenger for å løfte kvaliteten 
og mulighetene til utdanning for 
alle barn og ungdom.
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FOR 3,3 MILLIONER 
KRONER TIL HJELPE- 
AKSJON 2018!

Tusen takk

Fokus for Hjelpeaksjon 2018 var 
Myanmar og yrkesutdanning 
for minoritetsungdommer. Døve 
Naw Paw Wah er en av ungdom-
mene som har fått hjelp. Da Naw 
Paw Wah begynte på skolen som 
7-åring, ba læreren henne raskt 
om å gå hjem. Jenta hørte ingen-
ting, så da kunne hun vel heller 
ikke lære? Hun kunne like gjerne 
være hjemme og gjøre nytte for seg.

På en støttegruppe for hiv-pasienter 
fortalte noen moren om ADRAs 
yrkesopplæringstilbud, og de 
søkte om plass for Naw Paw Wah, 

som hadde likt å sy helt fra hun 
var liten. Hun stortrivdes på  
yrkesskolen og gjennomførte 
utdanning på to nivå i søm.

«Jeg hadde aldri, aldri trodd at vi 
noen gang ville være i stand til 
å åpne en butikk her,» sier Naw 
Paw Wahs mor rørt. «At hun til og 
med skulle få en egen symaskin 
fra ADRA var aldri i mine tanker 
eller drømmer. Jeg er så takknemlig 
til ADRA for dette – og så lykkelig! 
Dere har gitt min datter muligheter 
til å klare seg i livet. Hva er større 
enn det?»
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Tip* er ei ressurssterk jente med 
et godt smil. Hun er elevrådsleder 
på skolen og er godt likt av alle. På 
skolen og på Keep Girls Safe, har 
hun lært å snakke foran publikum 
og vist at hun er en god leder. Men 
Tips historie har ikke alltid vært 
en solskinnshistorie.

Tips mamma, Lilly*, kommer fra 
Laos. Landsbyen hennes er fattig, 
og det er vanskelig å finne jobb. 
En dag skjedde det noe grusomt: 
Lilly ble voldtatt. Hun var i sjokk 
og fortvilet og visste ikke hva hun 
skulle gjøre. Da en agent spurte 
om hun ville jobbe på en fabrikk i 
Thailand, svarte hun ja. Hun visste 
ikke da at hun var i ferd med å bli 
utsatt for menneskehandel. 

På den store klesfabrikken i  
Bangkok ble Lilly tvunget til å 
jobbe 20 timer om dagen uten 
pauser, og hun fikk ikke lov til å 
forlate arbeidsstedet. Da ledelsen 
fant ut at hun var fire måneder  
på vei, fikk Lilly sparken og 
måtte gå på dagen uten lønn.

Som om ikke dette var nok, ble 
hun tatt av immigrasjonsmyndig- 
hetene og sendt til et midlertidig 
hjem for barn og familier i Chiang 
Rai i Nord-Thailand. Bare noen 
måneder senere ble Tip født, og så 
ble mor og barn sendt tilbake til 
Laos, siden de var i Thailand på 
ulovlig grunnlag.

Livet i den fattige landsbyen 
var tøft og det var ikke mange 
framtidsmuligheter. Mamma Lilly 
besluttet å gå til fots tilbake til 
Thailand med den lille babyen. 
Tip var syk. Hun hadde høy feber 
og en hoven fot. Da de endelig var 
framme i Thailand, fikk Tip hjelp 
på et sykehus før de igjen søkte 

tilflukt på hjemmet, der de hadde 
vært tidligere.

Siden moren hadde krysset 
grensen ulovlig, kunne de ikke 
bli på hjemmet. Staben anbefalte 
Lilly å reise tilbake til Laos, søke 
om pass og komme tilbake på 
lovlig vis.

En kasteball
Tip og moren returnerte til 
Thailand for tredje gang – denne 
gangen fullt lovlig. Lilly jobbet 
lange dager og strevde for å tjene 
penger og samtidig være til stede 
for den lille jenta. Til slutt måtte 
Lilly ta den vanskelige avgjørelsen 
og sende Tip alene til myndighet- 
enes hjem for barn og familier. 
Problemet var at Tip bare kunne 
bo der i tre måneder. Etterpå fikk 
hun bo hos en sosialarbeider, 
som hun begynte å kalle pappa. 
Han fulgte henne til skolen hver 
dag, men var for travel til å gi 
henne den oppmerksomheten 
hun trengte. Tip ble sendt tilbake 
til moren, som sto opp kl. 03 hver 
morgen for å arbeide. Seksåringen 
Tip måtte stelle seg selv og sykle 
til skolen hver morgen. Hun var 
alene store deler av dagen.

Sosialarbeideren brydde seg 
fortsatt om Tip. Han syntes at hun 
hadde det vanskelig, og at dette 
ikke var noen god situasjon for en 
liten jente å vokse opp i. Han ville 
at Tip skulle bo i et positivt miljø, 
hvor hun kunne utvikle seg. Han 
tok kontakt med ADRA. Tip fikk 
komme til beskyttelseshjemmet 
Keep Girls Safe da hun var 8 år.

Som en familie
Jentene og staben på Keep Girls 
Safe har blitt som en familie for 
Tip. Hjemmet gir henne stabilitet 

i hverdagen og mange muligheter 
til å lære. Da vi spurte Tip om hva 
hun liker aller best ved å bo på 
hjemmet, svarte hun uten å nøle: 
«workshops». Disse kursene gir 
kunnskap om temaer som jentene 
ikke lærer så mye om på skolen, 
for eksempel moderne slaveri og 
barns rettigheter.

Tip gjør det bra på skolen. Hun 
besøker ofte moren sin i helger 
og i ferier. Hun drømmer om å 
studere juss når hun blir eldre.
I dag sier Tip at hun nok allerede 
hadde vært gift eller utsatt for 
menneskehandel, hadde det ikke 
vært for Keep Girls Safe. Hun ville 
ikke hatt like mange muligheter til 
en lovende framtid som nå. 

Den lange veien fra Laos

* Navnene er endret av sikkerhetshensyn.

Linea Søgaard (19):  
«Da jeg var på solidaritets- 
tur til Uganda, kom det  
stadig vekk både barn 
og voksne bort til meg 
og spurte om jeg kunne 
være så snill å gi dem 500 
ugandiske shillings. Vet du 
hvor mye 500 shilling er? 
1 krone! 

Det var første gangen at jeg 
virkelig forsto det jeg alltid 
har sagt ved dørene til folk 
når jeg har gått i Hjelpe- 
aksjonen: Alt hjelper.»

|  Foto: Britt Celine Oldebråten/ADRA, Emil Gungaar

TAKK TIL DERE SOM STØTTER  
ARBEIDET PÅ KEEP GIRLS SAFE.  
DERE HJELPER TIP, OG JENTER SOM 
HENNE, TIL EN TRYGG FREMTID.
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SOLIDARITETSTUR 
TIL UGANDA

Sommeren 2018 dro 31 
deltakere fra Danmark og 
Norge på Solidaritetstur 
til Uganda i regi av SABU 
(Adventistkirkens barne- 
og ungdomsorganisasjon) 
og ADRA. Turen gikk til 
Abim i Karamoja, den mest 
avsidesliggende provinsen 
i Uganda. Kun 11 % av de 
voksne kan lese og skrive 
i dette området, og av 100 
barn er det kun 28 som 
begynner på skolen. Her 
var deltakerne med på å 
bygge en barnehage.

ADRA CONNECTIONS TIL KAMBODSJA

I to uker i februar 2018 var en gruppe i Kambodsja 
for å hjelpe til med å bygge et førskolebygg og et 
lekestativ tilknyttet en lokal skole i Kompong Thom- 
distriktet. Foruten jobbing, fikk gruppa lære mer om 
hvordan ADRA underviser befolkningen i landsbyene 
i ernæring, helse, avhold fra tobakk og alkohol, 
kommunikasjon og samarbeid i familien. Med hjelp 
fra lokale arbeidere fikk vi fullført prosjektet vi  
hadde satt oss som mål, til stor glede for landsbyens 
barn og voksne.

«Tenker du på om du skulle delta på ADRAs turer, er 
det noe vi som deltok kan anbefale på det sterkeste. 
I løpet av turen fikk vi oppleve en ny kultur, erfare 
hvordan ADRA arbeider, gjøre noe viktig for andre, og 
bli kjent med andre flotte deltakere.» 

– Sindre Særheim, Sandnes



ADRA Norge i 2018

|  Foto: ADRA-nettverket

 Katastrofehjelp
 Utviklingsprogram / prosjekt

 Guatemala
Hjelp etter jordskjelv 

 Etiopia
Utdanning for barn og ungdom

 Hellas
Hjelp etter skogbrann i Attica 

 Filippinene
Hjelp etter tyfon Vinta og tyfon 
Mangkhut 

 Kambodsja
Lekeplass og førskolebygg 

 Indonesia
Hjelp etter jordskjelv og 
tsunami

 Libanon
Skolelunsj og utdanning til 
syriske flyktningbarn 

 Jemen
Mat til familier 

 Mali
Utdanning for barn og ungdom 

 Makedonia
Støtte til barn med funksjons- 
nedsettelser i avsidesliggende 
områder

 Myanmar
Utdanning for barn og ungdom 

 Bangladesh
Rohingyaflyktninger

  Haiti
Støtte til Adventiste College  
Petionville og hjelp etter  
hurricane Irma 
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  Somalia
Utdanning for barn og ungdom 
og nødhjelp i forbindelse med 
flom 

 Syria
Utdanning for barn og  
ungdom i Aleppo

 Niger
Utdanning for barn og ungdom  

  Sør-Sudan
Utdanning for konfliktrammede 
barn og ungdom 

 Thailand
Keep Girls Safe – forebygging av 
menneskehandel 

 Uganda
Hjelp til flyktninger fra Kongo 
og Sør-Sudan 
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«En skole brukt som fengsel for IS, 
klasserom brukt til tortur, og alle 
husene rundt skolen ødelagt.» 
For en av ADRA Syrias ansatte 
var det første møtet med Aleppo 
et sjokk. ADRA Norge intervjuet 
tre fantastiske mennesker som 
gjør en viktig innsats for ADRA og 
lokalsamfunn i Syria. 

Det tar seks timer å kjøre fra  
Damaskus til Aleppo. Tidligere 
var det risiko for kidnappinger 
underveis. «På min første tur til 
Aleppo, ble jeg matforgiftet og 
veldig syk,» forteller Lisa som 
koordinerer ADRAs arbeid i Aleppo. 
Da vi spurte om hvordan hun 
klarte å jobbe i Aleppo, forteller 
hun: «Troen hjelper deg hele 
tiden, men jeg fant også styrke i å 
vite at jeg var en del av en større 
ADRA-familie.»

Flere av de som jobber i ADRA 
Syria har selv erfart krigen. 
Mohammed er feltkoordinator og 
har jobbet for ADRA i 18 måneder. 
«Jeg ble fordrevet fra hjemmet 
mitt to ganger. Jeg dro til en venn. 
Familien hans hadde to hus, og jeg 
fikk bo i det ene. Men da jeg forlot 
huset en dag, ble området bombet. 
På et tidspunkt var Nusra/AlQaida- 
fronten bare 800 meter fra der jeg 
bodde. Vi tilbrakte mange netter 
på badet når det var bombing. Det 
var det tryggeste stedet i huset,» 
forteller han. 

Før krigen gikk 95 % av Syrias 
barn på skolen, men siden krigens 
begynnelse har mange barn 
mistet flere år med skolegang.  
«Nå er Aleppo i endring til det 
bedre, men det er fortsatt mange 
behov. Det er mange internasjo- 

nale organisasjoner, men få 
som rehabiliterer skoler. ADRA 
Syria er en av de få. Skadene på 
bygningsmassene er veldig store. 
Vi trenger støtte til å rehabilitere 
flere skoler,» sier Lisa.

Før krigen begynte bodde det  
4 millioner mennesker i Aleppo. 
Nå er det bare 2 millioner igjen. 
Men flere familier ønsker allerede 
å vende tilbake til området.

«Rehabiliterte og oppussede 
skoler er en av grunnene til at 
folk kommer tilbake til Aleppo,» 
forteller Mohammed. «Barna har 
mistet mye skolegang, og ADRA 
tilbyr ekstratimer for at barna så 
fort som mulig kan komme tilbake 
til klassetrinnene der de hører 
hjemme. Vi tilbyr også psykososial 
støtte slik at barna og ungdommene 
får selvtillit til å fortsette skole-
gangen sin,» sier Mohammed. 

«Mange barn er påvirket av at de 
bodde i de okkuperte områdene 
under krigen mot IS. De var vitner 
til alt som skjedde under krigen. 
IS hadde også sitt eget pensum 
som barna måtte studere,»  
forteller Fatima.

Alle barn på skolen: 
Aleppo, Syria

Navnene er endret av 
sikkerhetshensyn.

| Foto: Britt Celine Oldebråten/ADRA, ADRA Syria, ADRA Yemen
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Moteeb er 10 måneder og bor i en 
flyktningleir i Jemen. Moren hans 
døde en måned etter fødsel på 
grunn av komplikasjoner. Familien 
hadde ikke råd til å transportere 
henne til det nærmeste sykehuset. 
Lille Moteeb ble underernært og 
syk, og da han var seks måneder, 
var situasjonen kritisk. Moteeb 
var blek og avmagret.

«Jeg visste ikke hvordan jeg skulle 
redde Moteebs liv. Det var ingen 
doktor i området, ingen helse- 
tjenester, ikke en gang et apotek. 
Jeg var klar til å gi opp og akseptere 
det som en bitter realitet,» forteller 
bestemor. Da hun hørte at ADRA 
startet et prosjekt, hadde hun ikke 
tid til å vente og bar Moteeb til 
ADRAs avdeling for underernærte 
barn på sykehuset. Moteeb fikk 
øyeblikkelig hjelp av medisinsk 
personell som startet livsviktig 
behandling. Det var kritisk de 
første dagene, men etter to uker 

begynte han å bli bedre og kunne 
reise hjem og bo sammen med 
bestemor. Sammen kom de til 
senteret for oppfølging annenhver 
uke. Etter fem måneder var vesle 
Moteeb helt frisk.

Den siste dagen bestemor og 
Moteeb besøkte senteret for 
oppfølging, sa bestemor med øyne 
fylt av gledestårer: «Jeg har ikke 
ord til å uttrykke min fulle takk 
til ADRA for det dere har gjort. 
Må Gud velsigne alle i dette 
senteret. Tusen takk!»

Jemen

ADRA er en av de største humanitære 
organisasjonene i Jemen og har mer 
enn 1400 ansatte. I 2018 utførte de 
21 prosjekter og startet 15 nye.  
Arbeidet omfatter:

angle-double-right  Mat til familier i nød, og hjelp  
 til underernærte barn
angle-double-right  Støtte til landbruk og husdyrhold
angle-double-right  Rehabilitering av vannposter
angle-double-right  Psykososial støtte
angle-double-right  Klinikker
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Tusen takk til alle som har 
støttet ADRAs arbeid i Syria 
de siste årene. Sammen skal 
vi jobbe videre for å få 

ALLE BARN. 
I ALLE LAND. 
PÅ SKOLEN!

«Vi ser allerede en stor forandring 
hos barna og lærerne. I begyn- 
nelsen var både barn og lærere 
aggressive, men etter at de begynte 
med psykososial oppfølging, har 
oppførselen forandret seg. Barna 
får både individuell og kollektiv 
oppfølging. De lærer hvordan 
man skal oppføre seg og får under- 
visning i hygiene, ikke-voldelig 
oppførsel, likestilling og hvordan 
vi respekterer lærere,» forteller 
Mohammed.

ADRAs utdanningsarbeid i Syria 
har så langt nådd 1 070 barn som  
var i faresonen for å slutte på  
skolen og 1 000 barn som ikke 
gikk på skolen. Mohammed 
forteller at han vet om en 14-årig 
jente som ble tvunget til å gifte 
seg fordi familien ikke hadde råd 
til å ha henne hjemme. Hun kom 
tilbake til skolen da ADRA begynte 
å jobbe der. En annen 14-åring 
giftet seg også, og ble gravid,  
men kom tilbake til skolen for å  
lære mer.
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Skolen er en arena for mer  
enn bare eksamensresultater. 
Både elever og lærere tar med 
seg livet inn i skolen. Skolen må  
legge til rette for at barn kan 
lære å håndtere livet. 

Etter flere tiår med borgerkrig ble 
Sør-Sudan verdens yngste nasjon i 
2011. Det gikk ikke mer enn drøyt 
to år før nye kamper brøt ut 
mellom tilhengere av presidenten 
og tilhengere av visepresidenten. 
Borgerkrigen har fått en stadig 
sterkere etnisk dimensjon, hvor 
folkegrupper settes opp mot 
hverandre. Tillit er en mangelvare 
blant voksne og barn. Den økono-
miske situasjonen i landet preges 
av skyhøy inflasjon og ekstrem 
matmangel. Verdens matvare- 
program anslo i oktober 2018 at et 
måltid med bønner og ris koster 
tilsvarende 3 595 norske kroner  
i Norge. 

Med dette som bakteppe går minst 
2.2 millioner barn i Sør-Sudan 
ikke på skolen.1 Cirka 76 % av alle 
jentene i landet går ikke på skole.2  
ADRA har siden 2016 drevet et 
prosjekt i hovedstaden Juba for 
å styrke trygge læringsmiljø for 
barn. Gjennom tett oppfølging av 
seks skoler, seks barnehager og 
tre barnesentre for barn som ikke 
er på skolen har ADRA hjulpet 
over 6 600 barn å overleve, holde 
seg unna gata og få skolegang. 

De fleste barna har opplevd svært 
traumatiske hendelser og enten 
blitt skadet selv eller sett at nære 
familiemedlemmer har blitt drept. 
Dette påvirker hvordan barna 
ser verden og gjør at mange føler 
seg konstant utrygge. I Sør-Sudan 
er det i tillegg vanlig med fysisk 
avstraffelse. Lærerne sier selv at 
de ser mye frykt, sinne, isolasjon, 
dårlig konsentrasjon, manglende 
personlig hygiene, håpløshet og 
dårlig selvtillit blant elevene. 
Stabile og forutsigbare rammer på 
skolen og trygge voksenpersoner 
er avgjørende for barnas utvikling 
og læring. En viktig del av ADRAs 
utdanningsprogram er derfor 
psykososial støtte. 

I tillegg til å ansette traume- 
rådgivere som rullerer mellom 
skolene, barnehagene og barne-
sentrene, har ADRA kurset og 
veiledet 18 lærere i traume- 
informert læring. Lærere i Sør- 
Sudan har generelt et svært lavt 
utdanningsnivå, og mange jobber 
i praksis frivillig fordi de ikke kan 
leve på lønnen, som ofte er svært 
lav og ikke blir utbetalt. Flere 
lærere mener at barn som for- 
styrrer undervisningen oppfører 
seg dårlig med vilje, og er stae, 
late og udisiplinerte. ADRAs kurs 
i traumeinformert læring hjelper 
lærerne med å forstå symptomer 
på traumer og å vise empati for å 
skape trygge rammer. 

De fleste lærere har selv vokst  
opp med krig og konflikt. Mange 
har minner om å miste kontrollen 
og har vært utsatt for sterkt 
rystende hendelser. Når læreren 
anerkjenner sin egen historie kan 
den brukes som en ressurs for å 
bygge forståelse for elevene.  
En av lærerne som ble kurset sa:

 
Lærerne oppfordrer nå til mer 
lek, interaksjon og prat. De inklu- 
derer alle i aktiviteter, bruker 
positive ord og viser forståelse for 
barn som også trenger tid for seg 
selv. En lærer fortalte om hvordan 
hun oppfordrer barna til å dele 
egne historier, får dem til å slappe 
av og ikke minst le sammen. En 
annen fortalte: «Å føle empati 
med barna viser at du deler 
smerten deres.»

ADRAs prosjekt i Juba ble avsluttet 
i april 2019, men lærerne jobber 
videre med barna på grunnlag av 
det de har lært. Lærerne som ble 
kurset uttrykte at en av de viktigste 
oppgavene de har er å hjelpe barn 
med å håndtere traumer, at de vil 
veilede barna i livet og at dette vil 
forbedre læringen til barna. 

Traumer i klasserommet

1 Global Initiative on Out-of-School Children (2018). South Sudan Country Study. 
2 PLAN International. (2017). South Sudan Crisis Forces Girls Out Of School. 
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«Kunnskapen om traumer 
hjalp meg til å håndtere 
mine egne traumer og gi 
råd til andre som lider  
av traumer.»
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ADRA Norge
Aktivitetsregnskap 2018
ANSKAFFEDE MIDLER 2018 2017
Tilskudd
Offentlige
Norad / Utenriksdepartement  73 102 474  49 462 101 
Andre  381 663  349 275 
Andre tilskudd
Syvendedags Adventistkirken – Den Norske Union  755 849  708 617 
Andre  32 272  25 549 
Sum tilskudd  74 272 258  50 545 543 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  3 327 525  3 342 438 
Venn for livet  1 063 819  965 471 
Gaver til katastrofehjelp  189 171  207 911 
Andre øremerkede gaver  1 573 566  1 765 153 
Frie gaver  1 768 257  1 570 393 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  7 922 338  7 851 366 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter  1 000  -   
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  1 000  -   

Finans- / investeringsinntekter
Finansinntekter  39 503  45 363 
SUM ANSKAFFEDE MIDLER  82 235 100  58 442 271 

FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  867 520  854 857 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  523 103  772 287 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  1 390 623  1 627 144 

Kostnader til formål
Forbruk Norad-tilskudd  68 441 788  46 400 256 
Forbruk andre tilskudd  32 272  25 549 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  3 379 321  2 902 140 
Formålsaktiviteter i Norge  1 525 054  825 334 
Andre kostnader til formål  5 285 929  3 554 418 
Sum kostnader til formål  78 664 364  53 707 698 

Administrasjonskostnader  2 135 127  1 576 187 

SUM FORBRUK AV MIDLER  82 190 114  56 911 029 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  44 986  1 531 243 

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. til Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  460 578  566 944 
Bruk av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  (372 306)  (11 766)
Ovf. annen formålskapital  (43 286)  976 065 
SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  44 986  1 531 243 
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Inntekter 2018 Forbruk av midler 2018
Kostnader til formål i utlandet  77 139 310 93,9 %
Anskaffelse av midler   1 390 623    1,7 %
Formålsaktiviteter i Norge   1 525 054    1,9 %
Administrasjon     2 135 127    2,6 %

Sum  82 190 114    100 %

Balanse pr. 31.12.18
EIENDELER 2018 2017
Anleggsmidler
Andre driftsmidler  236 755  247 153 

Omløpsmidler
Beholdninger  1 483  1 483 
Kortsiktige fordringer  1 358 610  1 810 262 
Bankinnskudd  23 764 779  33 927 489 
Sum omløpsmidler  25 124 872  35 739 234 

SUM EIENDELER  25 361 627  35 986 387 

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Grunnkapital  1 000 000  1 000 000 
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner  7 578 456  7 494 184 
Annen formålskapital  8 254 563  8 297 850 
Sum formålskapital  16 833 019  16 792 033 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  857 720  815 068 
Skyldig offentlige skatter og avgifter  371 203  349 812 
Påløpte kostnader  752 029  906 691 
Annen kortsiktig gjeld  6 547 655  17 122 784 
Sum kortsiktig gjeld  8 528 608  19 194 354 

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  25 361 627  35 986 387 
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Offentlige midler  73 484 137  89,4 %
Innsamlede midler, gaver mv.  9,6 %
Hjelpeaksjon   3 327 525    4,0 %
Venn for livet   1 063 819   1,3 %
Gaver til katastrofehjelp  189 171  0,2 %
Andre øremerkede gaver  1 573 566  1,9 %
Frie gaver   1 768 257  2,2 %
Tilskudd Adventistkirken  755 849 0,9 %
Finans- og andre inntekter  72 775 0,1 %

Sum    82 235 100   100 %
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ADRA Norges ansatte

Fra venstre: Angéle Deemi (programkoordinator)  |  Sylvi Bunken (regnskapsfører)  |  Britt Celine Oldebråten  
(kommunikasjon- og programrådgiver)  |  Lena Sømme (programrådgiver)  |  Jonathan Telfer (programrådgiver) 
Birgit Philipsen (generalsekretær)  |  Michelle L. Sandall (utdanningskonsulent)  |  Gry A. Haugen (kommunikasjonssjef) 
Sabrina Quadros (programrådgiver)  |  Solveig Krusholm (giver- og hjelpeaksjonskontakt)  |  Danilo Avileis 
(økonomisjef). Ikke til stede da bildet ble tatt: Elidon Bardhi (programsjef)  |  Erik Eriksen (programrådgiver MEAL)
Philip Philipsen (økonomirådgiver).

ADRA Norges styre

Fra venstre: Bjørn Knutsen, Assisterende rektor, Sandnes  |  Solveig Norheim Andersen, Overlege, Lørenskog
Birgit Philipsen, Generalsekretær ADRA Norge  |  Øystein Tonstad Leknes, underdirektør, Oslo
Finn Eckhoff, Organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken, Røyse 
Christopher Kjølner, styreleder. Konserndirektør, Vestfold  | Tore M. Andresen, Bydelsdirektør Nordstrand, Hole
Ikke til stede da bildet ble tatt: Synne Knutsen Chadwick, Direktør, Tromsø
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Faste månedlige bidrag er en enkel og effektiv måte  
å bidra på. Meld deg i dag som fastgiver på 

adranorge.no/gi

Bli fast giver

Støtteannonser
Hjelpeaksjon 2018

Sandnes
Parkett & Gulv Studio AS

Stavanger
Interiør Giganten AS

Mandal
Nøsted Kjetting AS

Hareid
Hareid Rør og Interiør
Strax Bok & Rekvisita
Trådkråa
Floriss
G. Eilertsen A/S

Ullsteinvik
Sunnkost
Cafe Nova

Spikkestad
Alf Henry Løvbræks Syke- 
pleietjeneste

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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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 Etiopia har ADRA gitt mange unge mulighet til å fortsette utdanning ved å bygge nye videre- 
gående skoler som er tilrettelagt for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er spesielt 
viktig for jenter, som dropper ut av skolen dersom det ikke er utdanningstilbud i nærområdet.  
Det er like mange jenter som gutter som fullfører videregående utdanning på de nye skolene.


