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Da ADRA bygget skole, ble ekteskaps-
kontrakten annullert. 

Skolen forandret alt for Djama (13). 
Den unge jenta skulle giftes bort, men 
heldigvis ble det ikke slik. «Jeg ville henne 
ikke noe vondt, men vi visste bare ikke 
bedre,» forteller moren, Djama Gna (35). 
Tradisjonen tilsa at da jenta nærmet seg 
13 år, skulle hun giftes bort. «Men skolen 
ble annerledes og attraktiv etter at ADRA 
kom, og da ville Djama gjerne begynne der 
igjen. ADRA har gitt henne skolebøker og 
solcellelampe slik at hun kan lese om kvel-
den. Planene ble forandret. Det ble ikke 
noe ekteskap, og det er alle fornøyde med!» 

I Niger er det ingen selvfølge at jenter 
går på skolen. Ofte er det slik at de som tas 
ut av skolen og ikke fullfører, giftes bort. 
Djama forteller at klasserommet tidligere 
var i ei gresshytte. De hadde ingen bøker 

eller noe skolemateriell. Nå synes hun det 
er motiverende å få komme til et ordentlig 
klasserom hvor de slipper å sitte i støvet på 
bakken og bli skitne. Hun forteller: «Nå 
kan barna som har lært å lese og skrive, 
også hjelpe foreldrene sine.» 

Moren til Djama har aldri gått på skolen 
selv. Hun kan verken lese eller skrive, men 
nå forstår hun at det er viktig at barna 
får de muligheter hun ikke fikk. Det er 
fremdeles mange foreldre som absolutt ikke 
forstår hensikten med å sende barna til sko-
len. Mange opplever det som en stor risiko 
å sende jentene dit. Hvem skal beskytte 
dem der?

ADRA jobber med lokale ledere og 
foreldregrupper for å endre holdninger og 
skape engasjement for utviklingen av deres 
eget samfunn. Det gir merkbare forand-
ringer. Snart skal ADRA også begynne med 
lesegrupper for voksne.

Men mangel på utdanning er bare én 
av utfordringene i dette samfunnet. For å 
greie seg videre, vil Djamas familie trenge å 
få leve i fred, uten konflikt og vold. Regn-

tida må også komme og vare som normalt, 
fra juni til september. 

Vi er inspirert av denne enestående 
muligheten vi har til å hjelpe og redde 
barn og unge jenter i verdens fattigste land. 
Hjelpeaksjonen gjør dette mulig. Sammen 
vil vi fremover hjelpe mange jenter som 
Djama.

Takk for at du vil gjøre det du kan, for 
at årets Hjelpeaksjon skal lykkes! 

4 ting du bør vite om utdanning i Niger
1. Kun 11 prosent av kvinnene over 15 år kan lese og skrive. 
2. Gjennomsnittlig antall år på skolen er kun 5 år.
3. Færre enn 1 av 10 jenter fullfører ungdomsskolen.
4. 1 av 3 jenter begynner aldri på skolen. 

Hjelpeaksjon 2019

Skolen som forandrer alt 
Utdanning hindrer tidlige ekteskap i Niger
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Fokus for hjelpeaksjon 2018

Tidlige ekteskap og barnebruder

Verden
Hvert år gifter 12 millioner jenter seg før de er 18 år, en 
femtedel av alle jenter i verden. Dette skjer på tvers av land og 
kulturer. 

De unge jentene som giftes bort, opplever begrenset frihet, 
isolasjon, ødelagte rettigheter til utdanning, helsehjelp og 
sikkerhet. Ofte er de ikke fysisk, følelsesmessig eller psykisk 
modne til å bli hustruer og mødre. De risikerer livsfarlige fød-
selskomplikasjoner uten jordmorhjelp, og er utsatt for sykdom-
mer og vold i hjemmet.

Når unge jenter nektes adgang til skolen, kommer ikke 
familien seg ut av fattigdomsspiralen.

Niger
Unge jenter i Niger risikerer tidlige ekteskap og risikofylte 
barnefødsler. Niger er det landet i verden der flest unge jenter 
må gifte seg. 76 prosent er gift før de er 18 år, 28 prosent er 
gift før de er 15 år. Noen steder tvangsgiftes barn helt ned i 
10-års-alderen. 

ADRAs utdanningsprogram endrer holdninger og praksis 
blant lokale ledere og foreldre. Skolen blir mer attraktiv når 
lærere videreutdannes, når det bygges nye klasserom og elevene 
får skolebøker, blyanter, skolesekker, solcellelamper og mulig-
heter til e-læring.

ADRA
Utdanning i Niger:
• Bygger klasserom i 20 landsbyer for mer enn 6000 barn
• Tilbyr e-læring: Egne klasserom med undervisningsprogram-

mer på nettbrett
• Gir skolemateriell: Bøker, blyanter, skolesekk, solcellelampe
• Bygger brønner, vannposter og latriner på skolene
• Planter trær i en sårbar natur
• Oppretter lesegrupper for foreldre
• Gir videreutdanning til lærere
• Arbeider for å endre skadelige praksiser og holdninger.

På S. skole i Niger jobbet ledelsen hardt med å identifisere 
funksjonshemmede barn i nærmiljøet som ikke gikk på 
skolen. I dag er det 18 barn som ellers ville ha blitt holdt 
hjemme, som kommer til skolen. Fra venstre: Aisha (7) har 
problemer med alle fingrene på begge hendene, Younus har 
en alvorlig hudsykdom, og Lila (9) er døv. 

På en skole et sted i verdens fattigste land, sitter barna og scroller på et nett-
brett. I dag er det øvelser i logikk som trenes. 

Av 20 medlemmer i foreldregruppen på S. skole er det bare 
2-3 som kan lese.

Fra Norge til Niger 

Niger kommer nederst på listen når det gjelder indeks for 
menneskelig utvikling. Norge er øverst på den samme listen. 
Landet har store ørkenområder og er sårbart for tørke og kli-
maendringer i de kun 12 prosentene av landet som er dyrkbar 
mark. Fødselsraten er den høyeste i verden.

Areal: 1 266 700 kvadratkilometer (mer enn tre ganger så 
stort som Norge)
Folketall: 20 millioner
Verdens yngste befolkning: halvparten under 15 år
Gjennomsnittlig levealder: 56 år



En lærers hverdag i Niger
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– Hadiza, hvordan var det å være lærer før?
– Da jeg begynte som lærer i 1997, satt 

alle barna på den skitne bakken, sånn som 
de fremdeles gjør mange steder der det ikke 
er et skolebygg eller nok klasserom til alle 
barna. Jeg underviste i ei stråhytte, og det 
kunne være utfordrende her hvor det kan 
bli svært varmt, opp mot 45-50 grader. Det 
kan komme sandstormer eller regne tungt i 
regntiden. Noen ganger går taket i stykker 
av det kraftige regnet. De fleste bøkene 
som jeg ville bruke i undervisningen, måtte 
jeg få tak i selv. Slik var hverdagen for meg 
i mange år.

– Hvordan har det forandret din og eleve-
nes situasjon at ADRA nå arbeider her?

– Etter at ADRA begynte arbeidet her 
for snart to år siden, har det skjedd store 
endringer. Læremateriellet med bøker og 
skrivesaker betyr svært mye for oss. På sko-
len har vi fått et klasserom som er et e-lab 
med nettbrett og læringsprogrammer. Hver 
elev sitter med sitt eget brett og gjennom-
fører de ulike oppgavene.

– Hva har du lært etter at ADRA begynte 
å arbeide her?

– Det viktigste jeg har lært, er å sette 
eleven i fokus. Vi har lært hvordan elever 
kan arbeide i grupper og at det er viktig 
at de kan få lov til å stille spørsmål. Det er 
fremdeles mange barn i Niger som ikke har 
et klasserom til undervisningen. De opp-
lever en helt annen situasjon. Jeg tror ikke 
det er mulig å lære å skrive pent når barna 
må sitte på bakken. Det er ukomfortabelt 
og skadelig.

– Hvordan opplever du samarbeidet med 
foreldrene? Vi har hørt at de fleste foreldrene 
ikke kan lese og skrive selv?

– Det stemmer. Mange av foreldrene er 
motstandere av å sende barna til skolen. 
Det gjelder særlig jentene. De skal beskyt-
tes, og mødrene vil at de skal være hjemme 

og hjelpe til. Det er stort behov for barnas 
hjelp i regntiden. Da må de være med å 
grave og dyrke. Men skolen arbeider med 
holdninger, og ting er i ferd med å endres.

– Vi har snakket med andre som nevner 
utfordringene med tidlige ekteskap. Hva 
tenker du om det?

– Her i området er det vanlig at jenter 
helt ned til 13 år må gifte seg. Da tar 
foreldrene barna ut av skolen, men det er 
så feil. De skulle i alle fall få lov til å gå på 
skolen til de er 16, og det er myndighetene 
også enige i.

Ifølge Hadiza koster en barnebrud om 
lag 1 000 kroner. Noen steder kan hun 
kjøpes med husdyr og kameler. Men i dette 
distriktet er det penger som gjelder. Hadiza 
fortsetter:

– De jentene og guttene som derimot 
får lov til å fortsette skolegangen, er an-
nerledes. De kjenner seg selv og tar bedre 
vare på seg selv. Framover vil de bidra til 
samfunnet, til utviklingen. Ei jente med 
utdannelse vil ta bedre vare på familien, 
barna og samfunnet rundt. Vi har alt å 
tjene på å holde henne på skolen så lenge 
som mulig, avslutter Hadiza. 

Niger er det landet i verden der flest unge jenter giftes bort. Hadiza er 50 år og har jobbet som lærer i 21 år. 
Hun sier: Her i området er det vanlig at jenter ned til 13 år må gifte seg.

RETTFERDIGHET. 
OMSORG. 

KJÆRLIGHET. 

Å være lærer i verdens 

fattigste land, er annerledes 

enn i Norge. Hadiza begynte 

som lærer i 1997.

90 % stoler på 
venner.

10 % stoler på 
reklame. 
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andre om 

ADRA. 



13

ADRA

ADRA er Adventistkirkens 
humanitære arm, en hjelpe-
organisasjon som arbeider 
i 130 land. Vi hjelper 
mennesker i nød uavhen-
gig av alder, kjønn, etnisk 
bakgrunn og politisk eller 
religiøs tilhørighet. Vi sam-
arbeider med mennesker 
i lokalsamfunn, organisa-
sjoner, myndigheter, kirker 
og institusjoner for å skape 
rettferdig, bærekraftig og 
positiv utvikling gjennom 
styrkende og myndiggjøren-
de partnerskap og ansvarlig 
handling. 

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

VÅR VISJON
En verden uten fattigdom, 
der hvert menneske kan 
utøve sin rett til å nå sitt 
potensial og leve et verdig 
liv.

VÅRT MANDAT
Å tjene mennesker – så 
alle kan få de mulighetene 
i livet som Gud hadde 
tenkt.

ADRA Norges utdannings-
program blir gjennomført i 
Niger, Mali, Sør-Sudan, Eti-
opia, Somalia og Myanmar. 
I tillegg støtter og samarbei-
der vi med Keep Girls Safe i 
Nord-Thailand, et prosjekt 
som forebygger menneske-
handel og moderne slaveri. 

Hjelpeaksjon her jeg bor og i min menighet:

Snakk sammen!

1. Planlegg aksjon i menigheten. Dette vil vi!
2. Bestem felles innsamlingsdag. Skap minner sammen! La barna få være med, speidere og 

ungdom. De fleste kan klare én dag, kanskje to? 
3. Dør til dør lønner seg fremdeles. Vipps gjør det lettere å gå ut, men vent ved døren til 

folk faktisk har gitt. Dør til dør er dessuten en enestående mulighet til å treffe mennesker 
ansikt til ansikt.

4. Lag din egen digitale aksjon på Facebook eller her:   
https://minaksjon.adranorge.no 

5. Finn på en ny, kreativ innsamlingsmåte – eller arranger markedsdag. 

Vipps fungerer! Henvend dere til ADRA og få et eget ADRA-
Vipps-nummer til den lokale menigheten. Da kan dere lett 
holde oversikt over hvor mye dere samler til ADRA hele året. 

Aksjonskonto: 
3000.30.31000   

Vipps til ADRA:  
#19543

SMS:  
Send ADRA  

til 2468 (200,-)

Hjelpeaksjon: 
25. august til 

29. september.

www.adranorge.no/hjelpeaksjon 
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