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Å tjene mennesker – så alle kan få
de mulighetene i livet som Gud ønsker
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Kjærlighet

OM ADRA
ADRA er Adventistkirkens hjelpeorganisasjon som arbeider i 120 land.
Vi hjelper mennesker i nød uten å diskriminere, i tråd med Menneskerettighetserklæringen, artikkel 2. Vi samarbeider med mennesker i lokalsamfunn,
organisasjoner, myndigheter, kirker og institusjoner for å skape rettferdig,
bærekraftig og positiv utvikling. ADRA Norges programmer legger
vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon gjennom
kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.
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Sammen – på avstand
Norge har vært en viktig pådriver for rett til utdanning for alle barn og unge,
også barn som lever i krise og konflikt. Nå, som aldri før, er det behov for å øke
støtten til utdanning i de aller fattigste landene.
Koronapandemien endret måten
vi fungerer sammen på. Det å
holde avstand ble paradoksalt
nok et uttrykk for omsorg. Norge
innførte sterke solidaritetstiltak
for å beskytte utsatte grupper i
befolkningen. Mange opplevde
at ukene med hjemmearbeid og
selvisolering, adskilt fra familie,
kollegaer og venner, var tunge.
Samtidig blomstret kreativiteten;
med underholdning for naboer fra
balkonger, drive-in-gudstjenester og
alternative 17. mai-tog, for å møte
behovet for fellesskap. Omsorgspersoner stod på for å redde liv
med fare for egen helse, og lærere
gjorde en enorm innsats for å digitalisere undervisningen og støtte
elevenes hjemmeundervisning.
I mange uker fylte pandemitrusselen og politikernes tiltak for
å hindre smittespredning nyhetsbildet med et fokus på norske
borgeres sikkerhet og trivsel. Evner
vi å engasjere oss like sterkt og
solidarisk utenfor egne grenser,
for de mange millioner mennesker
som daglig kjemper for å overleve?
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Etter mange år med nedgang i
global fattigdom vurderer Verdensbanken at antall mennesker som
lever i ekstrem fattigdom vil
øke med 40–60 millioner i 2020.
Det internasjonale pengefondet
varsler den største økonomiske
nedturen på nesten hundre år.
Den globale koronakrisen har
forsterket effekten av andre
katastrofer som gresshoppesvermer, flom, tørke, sult og krig,
og skapt enorme økonomiske
utfordringer for de aller fattigste.
Mange barn og unge vil måtte
bidra til å brødfø familien, og står
i fare for å droppe ut av utdanningsløpet for godt. Særlig jenter, barn
med nedsatt funksjonsevne og
de aller fattigste kan gå glipp
av muligheter til å få jobb og en
framtid med aktiv deltakelse i
samfunnslivet.
ADRA Norges utdanningsprogrammer bidrar til at tusener av barn
hvert år får kvalitetsundervisning
og valgmuligheter i livet. I 2019
har vi styrket elevers og læreres

fysiske og psykiske helse for å
fjerne barrierer for læring. Jenta
i rullestol, gutten som var vitne til
drap på familiemedlemmer – alle
skal føle og oppleve trygghet og
individuell oppfølging i klassen.
Takk til deg som i 2019 har deltatt
i den store dugnaden for utdanning
og livslang læring for alle. Din
støtte til ADRA Norges utdanningsprogrammer har gitt tusener av
barn nytt håp om et bedre liv.
Birgit Philipsen

Generalsekretær ADRA Norge
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Ekteskapskontrakten ble annullert
da ADRA bygde ny skole
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Skolen forandret alt for Djama. Den unge jenta på bare tretten år
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.
Etter skikk og tradisjon skulle
jenta giftes bort da hun nærmet
seg 13 år. Moren fortsetter:
«Skolen ble annerledes og
attraktiv etter at ADRA kom, og da
ville Djama gjerne begynne der igjen.
ADRA har gitt henne skolebøker og
solcellebelysning slik at hun kan
lese om kvelden. Planene ble forandret, det ble ikke noe ekteskap,
og det er alle fornøyd med!»
I Niger er det ingen selvfølge at
jenter går på skolen. Ofte er det
slik at jenter som tas ut av skolen
aldri kommer tilbake. Av forskjellige årsaker går familiene inn på
avtaler der unge jenter må gifte
seg enten de vil eller ei.
«Før var klasserommet i ei
gresshytte», forteller Djama.
«Det finnes fremdeles slike
hytter her fordi det ikke er plass til
alle barna inni de nye bygningene.
Elevene hadde ingen bøker eller
skolemateriell, og læreren hadde
minimalt med utdannelse».
Nå opplever Djama det veldig
motiverende å få komme til et
ordentlig klasserom der det er
benker og pulter og hvor hun ikke
trenger å sitte i støvet på bakken
og bli skitten. Hun forteller:
«Nå kan barna som har lært å
lese og skrive hjelpe foreldrene sine
slik at de også kan lære.»
Moren til Djama har aldri gått på
skolen selv. Hun er analfabet, men
nå forstår hun at det er viktig at
barna får de mulighetene hun selv
ikke fikk. Det er fremdeles mange

foreldre som absolutt ikke forstår
hensikten med å sende barna til
skolen. Mange opplever det som
en stor risiko for jentene. 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 forandringer. 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 terror.
Regntida må også komme og vare
som normalt, fra juni til september.
Tidlige ekteskap og barnebruder
Hvert år blir 12 millioner jenter i
verden giftet bort før de er 18 år.
Det er 1/5 av alle jenter i verden.
Dette skjer på tvers av land og kulturer. De unge jentene som giftes
bort opplever begrenset frihet
og isolasjon, samt manglende
rettigheter til utdanning, helsehjelp
og sikkerhet. Ofte er de slett

ikke fysisk, følelsesmessig eller
psykisk modne til å bli ektefeller
og mødre. De risikerer livsfarlige
fødselskomplikasjoner uten jordmorhjelp, og er mer utsatt for
sykdommer og vold i hjemmet.
Når unge jenter nektes adgang til
skolen, kommer ikke familien seg
videre ut av fattigdomsspiralen.
Niger
Niger er det landet i verden der
flest unge jenter må gifte seg. 76 %
er gift før de er 18 år, 28 % er gift
før de er 15. Enkelte steder tvangsgiftes barn helt ned i 10-års-alderen.
ADRAs utdanningsprogram endrer
holdninger og praksis blant lokale
ledere og foreldre. Noen av de innflytelsesrike lederne har kjempet
kampen mot barneekteskap mer
eller mindre alene i mange år.
Nå står vi sammen. Skolen blir
mer attraktiv når lærere videreutdannes, når det bygges nye
klasserom og elevene får skolebøker, blyanter, skolesekker,
solcellelamper og nye muligheter
til e-læring.

Navnene i historien er endret for beskyttelse.
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Å lytte til de stemmene som ikke blir hørt – og tale på deres vegne

Uten utdanning skjer ingen forandring
ADRA er en organisasjon som
jobber for rettferdighet og at alle
skal ha like muligheter i livet.
Mange barn i verden får aldri
muligheten til å gå på skolen.
Dette kan skyldes at de er født
i et fattig land eller område og
dermed lever under den nasjonale
fattigdomsgrensen, eller at myndighetene ikke makter eller ønsker
å prioritere gratis utdanning for
alle barn. Noen ganger hindrer
krig barna fra å gå på skolen, og
familien må legge ut på en farlig
flukt. Det er også mindre statistisk
sjanse for at et barn går på skolen
dersom hun er jente, kommer fra
en bestemt etnisk bakgrunn eller
om hun har en form for funksjonsnedsettelse.
I Barnekonvensjonens artikkel
28 og 29 står det at «alle barn
har rett til en god skole som gir
nødvendig kunnskap og utvikling.»
God utdanning beskrives i
bærekraftsmål 4 som essensielt
viktig for utrydding av fattigdom.
Oppgaven er å sikre inkluderende
og rettferdig kvalitetsutdanning
for alle, og fremme livslang læring.
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Hva betyr dette for ADRAs arbeid
i dag? ADRA er en trosbasert
organisasjon som er opptatt av å
være «Jesu hender og føtter» i en
verden med mange behov. Men
det er ikke alltid at hender og

Internasjonalt
fokuserer vi i den kommende
tre-årsperioden på
utdanning for alle.
Du kan støtte dette ved
å signere ADRAs globale
underskriftskampanje for
utdanning:
JA, JEG VIL AT ALLE BARN
SKAL FÅ GÅ PÅ SKOLE!

adra.org / inschool

føtter er nok. Vi trenger å ha med
både hjertet og hodet. Og hva med
stemmen? Vi kan ikke stilltiende
akseptere at barn ikke får de
mulighetene de skulle hatt i livet
sitt og at det sløses med menneskers
potensiale. Noen ganger må vi
rope høyt for å bli hørt.
Den kristne kirken har i 2000 år
jobbet med å forandre verden.
Når kirken uttaler seg mot urett
og urettferdige systemer, kan
forandring skje. 262 millioner
barn og ungdommer står utenfor
skolen. Det er 1 av 5. Dette er
tall fra 2019, før koronakrisen.
I mars 2020, var 1,37 milliarder
barn utenfor skolen. Mange kom
tilbake, men langt fra alle.
Uten utdanning skjer ingen
forandring. Barn vil fortsatt bli
misbrukt av menneskehandlere
og være ofre for tidlige ekteskap,
barnearbeid og militante grupper.
Barn med funksjonsutfordringer
vil fortsatt plasseres bakerst i
køen. Alle barn i alle land fortjener
å få en utdannelse. Utdanning
setter mennesker fri.
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Livslang
læring for alle
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I 2019 begynte ADRA Norge et nytt femårig utdanningsprogram med tittelen
Strengthening Equity, Access and Quality in Education - SEAQE2 i Somalia,
Sør-Sudan og Etiopia i Øst-Afrika, og Myanmar i Asia. Programmet er en videreutvikling
av ADRAs mangeårige innsats for å styrke utdanningssystemene i disse landene.

Målet for SEAQE2 er å gi god
grunnutdanning og relevant
yrkesutdanning til over 223 000
barn og ungdom. I tråd med FNs
bærekraftsmål 4, om å «sikre
inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter
for livslang læring for alle», har
programmet en tydelig målsetting
om å gjøre utdanning tilgjengelig
også for elever med lærevansker,
funksjonsnedsettelser eller andre
utfordringer. Viktige elementer i
programmet er å videreutdanne
og følge opp lærere, samt å jobbe
tett opp mot foreldre og samarbeidsutvalg for å styrke foreldres
engasjement i skolen. ADRA
bygger barnevennlige og trygge
klasserom, med sanitære forhold
tilrettelagt for barn med nedsatt
funksjonsevne, og fokuserer på å
forebygge og hindre fysisk straff,
utnyttelse og overgrep. For å
sikre god kvalitet i programmet
har ADRA utviklet systemer som
måler effektivitet og resultater i
de tiltakene som gjennomføres,
slik at man hele tiden kan justere
og forbedre tilbudet om god
utdanning for alle.
ADRA arbeider i områder der
bøker er mangelvare og tilpasset
undervisning lite kjent. For å styrke
elevenes muligheter til læring,
eksperimenterer ADRA derfor
med undervisning ved hjelp av
mobiltelefon og nettbrett i tillegg

til klasseromsundervisning.
Arbeidet med e-læring og læringsportaler skjer i samarbeid med
to norske virksomheter, Zabai og
Leap Learning, som leverer digitale utdanningskurs på engelsk
og lokale språk.
Somalia
ADRAs arbeid i Somalia omfatter
grunnskole- og yrkesfaglig
utdanning. Det jobbes også med
egne hurtigskoler for elever som
aldri har begynt på skolen eller
som har sluttet på skolen før
utdanningsløpet er fullført. Barna
får tilbud om intensivkurs for å
kunne fortsette på et klassetrinn
som er tilpasset deres alder.
Programmet gir også yrkesfaglig
undervisning. Totalt går mer enn
6 000 elever på grunnskolene
og de yrkesfaglige skolene som
støttes av programmet.
Somalia er et land med mye politisk
ustabilitet, men den nåværende
regjeringen prioriterer utdanning.
Den har nylig innført et nasjonalt
læreplanverk og har begynt å innføre et standardisert eksamenssystem. ADRA Somalia samarbeider
med lærere og lokalsamfunn slik
at skolefasiliteter og undervisning
kan kvalifisere til statlig godkjenning. Mange skoler har svake
rammeforhold, så programmet
inkluderer bygging av flere klasserom og toalettfasiliteter. Separate

toaletter for jenter og gutter
skaper en nødvendig trygghet
som gjør det lettere for foreldre å
sende jentene til skolen.
Sør-Sudan
Som følge av den langvarige
borgerkrigen i Sør-Sudan er det et
stort behov for å gjenoppbygge og
styrke utdanningssystemer i landet.
Det er viktig at barn og unge får
stimulert interesse og lyst til å
lære. Utdanning kan gi håp om en
fremtid med mindre konflikt og
en mer bærekraftig tilværelse.
I ADRAs program ser vi en økning
i antall barn som fortsetter skolegangen. Dette er et resultat av
målrettet, holdningsskapende
arbeid rettet mot ungdom, foreldre,
lærere og innflytelsesrike personer
i lokalsamfunnene. Skolene
mangler alt til undervisningen,
så programmet sørger for læremateriell som bøker og skrivesaker,
tavler, skolepulter, datamaskiner
og printere. I tillegg bygger og
restaurerer ADRA skoler og klasserom og sørger for drikkevann og
toaletter ved skolene.
Noe av det viktigste arbeidet ADRA
gjør i Sør-Sudan er å kurse og videreutdanne lærere. Mer enn 70 %
av grunnskolelærerne mangler
tilstrekkelig utdanning. Kvalifiserte
lærere er viktig for god undervisning og for at foreldre skal
ønske å sende barna sine til skolen.
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Etiopia
I Etiopia fokuserer ADRAs utdanningsprogram på å opprette
gode ungdomsskoler og relevant
yrkesfaglig undervisning, slik
at spesielt jenter får anledning
til å fortsette utdanningen etter
grunnskolen. Dette beskytter
jentene mot tidlige ekteskap og
øker mulighetene for at de får
jobb. ADRA samarbeider med
lokalbefolkningen på landsbygda
i Etiopia for å sikre lokalt eierskap,
og har jobbet målrettet med holdningskampanjer for betydning av
inkluderende utdanning. En
opplevelse av trygghet både på
skole og skolevei er viktig for at
familiene skal prioritere skolegang for barna, og særlig barn
med funksjonsnedsettelser.
ADRA fortsetter å bidra til styrking
av landets formelle utdanningssystem gjennom kursing av
lokale utdanningsansvarlige og
skoleledere.
Myanmar
Skolene som ADRA jobber med
i Myanmar ligger ofte i avsides
områder der det har vært konflikter
i mange år. Et av målene er at
etniske minoriteter og marginaliserte grupper skal ha tilgang på god
undervisning. Derfor samarbeider
ADRA med Karen Teacher Working
Group, Adventist Community
Services og andre partnere om å
tilby grunnutdanning til mange
tusen barn som ellers ikke ville
hatt et skoletilbud.
I 2019 har ADRA fortsatt arbeidet
med holdningsskapende kampanjer
blant foreldre og i lokalmiljø,
utdanning og etterutdanning av
lærere, samt utdeling av læremateriell. Majoriteten av skolene
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får direkte støtte og bidrag fra
den lokale befolkningen, noe som
vitner om et sterkt ønske om at
barna skal ha et godt utdanningstilbud. En viktig del av programmet
i Myanmar er samarbeidet med
yrkesskoler om yrkesfaglige kortkurs på 3–6 måneder for unge
som ikke har fullført grunnskolen.
Det gir kompetanse til å få lønnet
arbeid eller å drive mindre
familievirksomheter.

ADRAS UTDANNINGSPROGRAM
I ØST-AFRIKA: ETIOPIA,
SOMALIA OG SØR-SUDAN
• 1 843 barn kom tilbake til
skolen gjennom hurtigskole.
• 2 800 personer ble nådd med
kampanjer for å sende barn
med nedsatt funksjonsevne
eller lærevansker til skolen.
• 665 lærere, skoleledere og
medlemmer av foreldreforeninger lærte om nødvendighet
av inkluderende utdanning.
• 10 396 ungdommer fikk kurs
i livsmestring.
• 56 000 lærebøker ble
distribuert til skolene.
• 5 045 elever fikk skolebøker,
skrivesaker og annet utstyr.
• 43 språklærere gjennomgikk
kurs der de fikk styrket sin
faglige kompetanse.
• 81 ADRA-arbeidere fikk
styrket kompetanse på beskyttelse av barn og håndtering av
hendelser der barn krenkes.
• Arbeid med bygging av 42
klasserom og 46 toaletter med
separate fasiliteter for jenter
ble påbegynt.
• 5 700 pakker med bind ble
delt ut til jenter på åtte
forskjellige ungdomsskoler
for å motivere dem til å
fortsette på skolen til tross
for menstruasjon.

I 2019 inngikk ADRA Norge en ny
5-årig programavtale med Norad på
NOK 188 millioner kroner til inkluderende
utdanning i Myanmar, Etiopia, Sør-Sudan
og Somalia. Målet er å styrke grunnutdanningstilbud i samarbeidslandene,
og å gi relevant yrkesutdanning i
Somalia, Etiopia og Myanmar.

Fredrikke Storaker Kilander / Underdirektør Avdeling
for Sivilt samfunn (SIVSA) og Seksjonsleder for SIVSA,
utdanning, helse og samordning av brede avtaler,
Birgit Philipsen / Generalsekretær ADRA Norge,
Wenche Fone / Avdelingsdirektør for SIVSA, og
Marion Godager Tveter / Seniorrådgiver for SIVSA.

ADRAS UTDANNINGSPROGRAM
I MYANMAR
• 819 utdanningspersonell og
medlemmer av foreldreforeninger fikk opplæring i
inkluderende utdanning.
• 3 326 elever fikk skolebøker og
annet nødvendig skoleutstyr.
• 239 elever fikk opplæring
i livsmestring.
• 7 500 foreldre deltok i kurs
om barneoppdragelse og
beskyttelse av barn.
• Prosjektering, bygging og
oppussing av 11 klasserom
og 6 toaletter ble satt i gang.
• 13 166 lærebøker ble delt ut
til skolene.
• 86 % av skolene fikk direkte
støtte og bidrag fra lokalsamfunnet.
• 32 lærere fikk opplæring i
inkluderende utdanning.

ADRA ÅRSRAPPORT 2019

| Foto: Birgit Philipsen/ADRA, Rubbie Mtike/ADRA, Frank Spangler/ADRA

ALLE BARN.
I ALLE LAND.
PÅ SKOLEN.

Utdanning i Niger og Mali
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Nå fordømmer vi barneekteskap
og sender jentene til skolen!

I innlandet av Vest-Afrika, med
Sahara i nord og savannen i sør,
finner vi landene Niger og Mali.
Her har ADRA, med støtte fra
Norad, drevet programmet «Equity,
Access and Quality in Education»,
forkortet til SEAQE Sahel, siden
2017. Området er blant de fattigste
i verden med alle de komplekse
problemstillinger det medfører.
I følge FN lever om lag 45 % av
befolkningen i ekstrem fattigdom,
og omtrent 70 % er analfabeter. 1
ADRA er involvert i 45 lokalsamfunn i Timbuktu-regionen i
Mali, og Tillabéri-regionen i Niger.
Områdene ligger avsides til,
og befolkningen opplever ofte
uroligheter og sikkerhetstrusler.
En statusrapport om Norges innsats i Sahel forteller at det har vært
en kraftig økning i voldshendelser
og terror her i løpet av det siste
året, og at landene har behov for
omfattende internasjonal støtte.2
Norges innsats legger vekt på en
helhetlig tilnærming hvor utdanning er et sentralt punkt. ADRA er
en viktig aktør i norsk innsats for
utdanning i Sahel.
I forbindelse med innhenting av
data til SEAQE Sahel-prosjektet
uttalte en av landsbylederne glede
over støtten fra ADRA:
«På tross av de vanskelige
forholdene, den avsides beliggenheten og de mange urolighetene,
fortsetter SEAQE Sahel å levere det
de lovte. Når andre organisasjoner
trekker seg ut av området har

ADRA fortsatt med programmet
og økt involveringen for utdanning
blant lokale, regionale og nasjonale
myndigheter.»

samfunn i regionen å ha barna
sine på vår skole. Vi har blitt et
eksempel for andre regioner, noe
som vi må leve opp til!»3

ADRA Norge samarbeider med
ADRA Niger og ADRA Mali om alt
som må på plass i et samfunn for
at skolen skal være inkluderende
og fungere godt. For SEAQE Sahelprogrammet har ADRA som mål
at 15 000 jenter og gutter, med
og uten funksjonsnedsettelser,
fra 45 lokalsamfunn i Niger og
Mali skal begynne på skolen, og
at elevene ved alle skolene skal få
et tilfredsstillende læringsutbytte.
ADRA jobber derfor målrettet og
helhetlig med FNs bærekraftsmål
nr. 4: «Sikre inkluderende, rettferdig
og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle».
Den helhetlige tilnærmingen
ivaretar både det fysiske og det
psykososiale læringsmiljøet.
Det blir lagt vekt på at skolene
skal ha gode fysiske rammevilkår
og et trygt og sunt psykososialt
miljø. Til tross for mange utfordringer i området ser vi gode
resultater av programmet. En av
myndighetenes inspektører i Mali
gratulerte ADRA og sa:
«Det er første gang at jeg
ser et program som ivaretar alle
de forskjellige utfordringene
med utdanning som våre lokalsamfunn opplever.»
En av lærerne uttalte:
«SEAQE-programmet har
forandret skolens ansikt utad.
Nå ønsker folk fra andre lokal-

ADRA har så langt bygget eller
renovert tilsammen 146 klasserom, derav 10 klasserom med
digitale læremidler. Skolene har
fått bedre og kjønnsdelte latriner,
og det har blitt bygget ramper for
elever med nedsatt funksjonsevne. Dette skoleåret har 42 av
45 skoler fått rent drikkevann,
og elevene har fått opplæring i
hygiene og håndvask. En av landsbylederne fortalte hvor viktig
opplæringen har vært:
«Jeg kunne ikke forestilt meg
at bare det å ha latriner og vann
skulle gi moralen i hele landsbyen et stort løft. Og det faktum
at alle fikk opplæring i hygiene
og renslighet. Barna er blitt så
begeistret for å vaske hendene, og
mødrene behøver ikke lenger å gå
så langt for å hente vann. Dette har
forbedret livene våre!»3

1
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Ved åtte av skolene i Niger og to
av skolene i Mali er det bygget
klasserom med digitale læringsbrett til elevene. Som strømkilde
har disse skolene fått installert
solcellepanel. Skolene med digitale
læremidler melder om ekstra
stor motivasjon hos elevene, og
eksamensresultatene ved disse
skolene er i snitt 10 % bedre enn
ved de andre skolene. Det er gjort
forberedelser til at flere skoler
skal få samme digitale løft.

Utenriksdepartementet

|
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For å bedre det psykososiale
miljøet har prosjektet lagt vekt
på kompetanseheving. Mange
av lærerne har fra før mangelfull forståelse og lite utdanning.
Lærerne har fått didaktisk
opplæring og kursing innen mer
elevsentrert undervisningspraksis
og inkluderende pedagogikk.
Lokalsamfunn og foreldre har
også fått undervisning på mange
områder. Kurs i grunnleggende
lesing, skriving og regning har
gjort at 381 foreldre har blitt
lese- og regnekyndige. Andre kurs
har tatt for seg involvering, planlegging, beslutningsprosesser,
barns rettigheter, inkludering og
likeverd. Forståelsen for disse
temaene har økt vesentlig i lokalsamfunnene, og vi erfarer et
større engasjement for skolen.
Enda flere skoler har fått både
fungerende foreldreutvalg og
skolestyrer som tar ansvar.
Rektorene har fått lederopplæring,
og de styrende myndighetene har
fått støtte til å ta ansvar for å følge
opp skoleledelsene. De samlede
tiltakene har ført til at 7 699 jenter
og 8 163 gutter ble innskrevet i
skolene som SEAQE Sahel støtter
dette skoleåret. Forskjellen
mellom antall jenter og antall
gutter begynner å jevne seg ut.
Sahel-programmet har mange
gode ringvirkninger. Synet på
barneekteskap er i langsom
endring, og nå møtes landsbyledere,
foreldre og ADRA-medarbeidere
for å forhindre og forebygge
barneekteskap. Et av skolestyremedlemmene i Niger fortalte:
«Det gamle synet på jenter,
utdanning og praktiseringen av
barneekteskap var ødeleggende
for jentebarna. Takket være
programmet fordømmer vi nå alle
barneekteskap, og sender jentene
til skolen.»3
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Statssekretær Aksel Jakobsen i Utenriksdepartementet besøkte ADRAs utdanningsprogram
i Niger i november 2019. Her er han i samtale med lokale ledere som ADRA samarbeider
med for å skape gode og inkluderende skoler.

Niger: Barna trives i det nye klasserommet med
mulighet for e-læring.

Niger: Et av flere skolebygg som er bygget med
støtte fra Norge.

Mali: Opplæring av lærerne er
viktig for å få kvalitet og inkludering
i undervisningen.

Flere av lærerne som er med i TOFI-prosjektet
har uttalt at skolemiljøet har blitt mer tolerant og
inkluderende for barn med funksjonsnedsettelser.
«Selvfølgelig er Hassan velkommen til skolen!»
smiler rektoren på en skole i Niger.

TOFI

– SAMMEN FOR INKLUDERING
«Together for Inclusion», TOFI, er et samarbeidsprosjekt med Atlasalliansen
og flere andre organisasjoner for økt inkludering av sårbare grupper i
utdanningssystemet. Skoler i prosjektene våre i Niger, Somalia, Sør Sudan
og Etiopia, får støtte til arbeidet med inkludering gjennom TOFI.
I år har 841 barn og 1 482 ungdommer med forskjellige funksjonsnedsettelser
begynt på skolen. Dette er elever som tidligere ville blitt holdt hjemme
av familien eller bortvist av lærerne. Problemene som disse barna står
ovenfor, har tidligere fått liten oppmerksomhet, også i bistandsprosjekter.
Lærere og lokalsamfunn har fått en felles forståelse for at disse barna har
samme rettigheter som andre barn. Foreldre tør endelig å komme til skolen med barna og blir positivt overrasket over hvor godt de blir tatt imot.3
Takket være TOFI-prosjektet vil ADRA trappe opp denne viktige innsatsen
for barn med funksjonsnedsettelser.
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Innovasjon og e-læring
i Myanmar
Da korona ble erklært en pandemi
i mars 2020, ble mange av skolene
og yrkesutdanningssentrene som
ADRA samarbeider med stengt for
å begrense smitte og utbredelse.
Men de nye mulighetene for å
lære ved hjelp av telefon eller
nettbrett lar seg ikke stoppe av en
pandemi! Yrkesopplæring er en
viktig del av ADRAs utdanningsprogram i Myanmar. ADRA har
fått mulighet til å gi utdanning
gjennom en helt ny nettportal
driftet av det norskeide selskapet
Zabai. Da skolene ble stengt var
ADRA raskt ute med å vise lærere
på yrkesfag hvordan de kunne
melde elever på kurs og deretter
følge opp elevene underveis.
Telefoner finnes nesten overalt
Programrådgiver i ADRA Norge,
Jonathan Telfer, understreker at
selv om skolene er stengt, er det
viktig å ikke gi opp ungdommenes
utdanning som de er så godt i
gang med:
«Telefoner finnes nesten overalt.
ADRA har jobbet med Zabai for å
utvikle e-læring til undervisningen
på de yrkesskolene vi samarbeider
med. Nå når skolene er stengt, ville
vi benytte mulighetene med e-læring
og utvikle det videre, slik at flest
mulig av de elevene som skulle ha
vært på skolen, likevel får et tilbud
med relevante nettbaserte fag.»
Egen portal for ADRA
Det første kurset fra ADRA og
Zabai ble ferdigstilt våren 2020,
og er lagt ut på en egen side på
Zabais nettportal for ADRA. Kurset

dreier seg om digitale ferdigheter.
I tillegg har ADRA oversatt og
tilrettelagt kurs i entreprenørskap
til et lokalt språk og utviklet et
kurs for lærere i moderne
undervisningsmetodikk. ADRA
gis adgang til å bruke andre
yrkesfaglige kurs som Zabai har
utviklet sammen med andre
partnere, som kurs innen økonomi,
hotell- og restaurantservice,
samt grunnleggende engelsk og
livsferdigheter. Arbeidet med
digital kursing av lærere og elever
har potensiale til å styrke utdanningen til mer enn 226 000 elever
som omfattes av ADRAs utdanningsprogram i Myanmar, Etiopia
og Somalia. I tillegg kan flere kurs
deles fritt, og på den måten hjelpe
mange flere.
«For ungdommer som ikke
kan gå på skole og studere, eller
reise vekk for å finne arbeid, er
kursene med på å gjøre hverdagen
meningsfull og innholdsrik,» sier
Jonathan Telfer i ADRA.
Historien:
ADRA Norge har siden 2014 hatt
fokus på innovasjon og nytenkning
knyttet til hvordan vi gir bistand
til utviklingsland. I 2018 søkte
Zabai og ADRA Norge om støtte til
et e-læringsprosjekt fra Innovasjon
Norge. Formålet var å etablere
en nettportal der e-læringskurs
kunne lagres og distribueres, og
samtidig gi mulighet til å følge opp
brukere. Prosjektet ble godkjent
av Innovasjon Norge høsten 2018,
og ble en integrert del av ADRAs
utdanningsprogram.

YRKESUTDANNING I MYANMAR
ADRA Norge begynte sitt arbeid med
yrkesutdanning i 2015 da vi fikk en
ekstrabevilgning fra Norad for å starte
korte yrkesrettede kurs ved en yrkesutdanningsskole i byen Hpa-An. Skolen
heter Hpa-An Government Technical
High School og har etterhvert blitt
kjent som et «Centre of Excellence»
i Myanmar. Den gang var slike korte
kurs en nyhet, men nå er de inkludert i Myanmars nasjonale strategiske
plan for utdanning. Slike kurs er
viktige for å gi et utdanningstilbud til
elever fra etniske minoriteter som ofte
ikke har fullført en offisielt godkjent
grunnskole. Kursene hjelper til med å
integrere elevene i det formelle
arbeidsmarkedet i Myanmar.

Mens Zabai utviklet og testet
portalen, inngikk ADRA avtale
med Norad om støtte til utvikling
av nye e-læringskurs: Digitale
ferdigheter og entreprenørskap
rettet mot yrkesfagelever, samt
kurs for lærere om inkludering,
kritisk tenkning, deltagelse og
samarbeid.
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Naw Hlaing og Saw Thuta takker venner i Norge for at de
har fått muligheten til å ta gratis yrkesutdanning og hjelp
til å åpne sine egne forretninger. Naw Hlaing driver systue
vegg i vegg med brorens frisørsalong.

To nye forretninger
vegg i vegg
Mange ungdommer i Myanmar reiser ulovlig til Thailand for
å finne arbeid, men oppholdet blir sjelden som de hadde tenkt.
Saw Thuta var en av disse ungdommene. I stedet for å fullføre
6. klasse dro han til Bangkok for å finne arbeid. Det tok 8 år
før han kom tilbake til Myanmar.

Blant Karenfolket er det fortsatt
162 000 internflyktninger i Myanmar
og 95 000 flyktninger i seks flyktningleirer i Thailand. På grunn av langvarig
konflikt er det ingen offentlig utvikling
i disse områdene, og grunnleggende
infrastruktur som vei, elektrisitet,
helse- og utdanningstjenester må
lokalsamfunnene sørge for selv.
I 2019 fikk ADRA for første gang
tillatelse fra staten til å bygge
utdannings-infrastruktur for Karenfolket i deres egne områder. Dette
er en stor milepæl som kan bidra til
fredsprosessen. En ny yrkesskole blir
ferdigbygget i 2020, og ligger tett opp
mot grensen til Thailand.

YRKESUTDANNING I SOMALIA
ADRA Norge har støttet yrkesutdanning i Somalia siden 2010,
og har jobbet for å styrke og
profesjonalisere arbeidet innenfor
denne sektoren. ADRA Somalia
samarbeider med utdanningsmyndighetene om å få på plass et
nasjonalt rammeverk for yrkesutdanning for å kvalitetssikre og
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I 2018 fikk han høre at han kunne
gå på yrkesutdanningsskolen som
er støttet av ADRA selv om han
ikke hadde fullført barneskolen.
Og det beste av alt? Det var gratis!
Saw Thuta meldte seg på frisørkurset og gjennomførte opplæring
på skolen. Etterpå fikk han praksisplass hos en frisør i byen. Før kurset
var fullført, ble han oppfordret
til å lage en forretningsplan.
Han skrev ned en enkel idé om å
starte en frisørsalong i landsbyen
der han bodde. ADRA godkjente
planen og ga ham startkapital til
å starte salongen. Først kom det
bare 1-2 kunder om dagen, men
etter hvert har Saw Thuta blitt

kjent som en god frisør i landsbyen,
og har nå som regel 6 kunder
per dag. Hver måned tjener han
nesten 1 000 kroner etter at alle
utgifter er betalt.
I 2019 tenkte søsteren til Saw Thuta
at hun også skulle reise til Bangkok
for å jobbe. Men da var broren
raskt ute og anbefalte yrkesopplæring i stedet. Naw Hlaing tok
sykurs på skolen. Da hun var ferdig,
fikk hun også hjelp til å starte sin
egen forretning. Hun har leid
lokalet ved siden av brorens frisørsalong, og nå tjener hun mer enn
broren!

Navnene er endret for beskyttelse

effektivisere utdanningstilbudet.
ADRA støtter to yrkesutdanningssentre med 1 080 elever (372 jenter
og 708 gutter) i Kismayo og Galkayo.
Kismayo Technical Institute mottar
støtte til skolens elever, lærere og
administrasjon for å drive tre fag:
elektro, snekring og sveising.
I Galkayo samarbeider ADRA med
den norske organisasjonen Yme
om å støtte Professor Adow Voca-

tional Training Centre og skolens
tilbud om elektro, rørlegging,
flislegging, muring, sying og
skjønnhetsbehandling.
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Victor Marley er leder for Adventistkirken i Norge, en mann med lederegenskaper og
godt humør. I oktober 2019 løp han maraton i Skottland for en god sak: Hjelpeaksjonen
og utdanning i Niger. Såre muskler og timer med trening skulle telle for noe mer.
Hvorfor liker du så godt å løpe?
Sommeren 2010 fikk jeg prolaps i
ryggen. På speiderleiren i Finland
den sommeren lå jeg rett ut på
bakken og dirigerte både speidere
og stab fra vannrett posisjon.
I to år etterpå slet jeg med ryggproblemer og opptrening. Men så
begynte jeg å løpe… To år senere
bestemte jeg meg for å løpe mitt
første halvmaraton. Etterpå var
jeg utslitt, og tenkte at ideen om å
løpe maraton var tull. Men tanken
kom tilbake, og da jeg slakket litt
ned på treningsprogrammet kom
løpegleden tilbake. Jeg følte meg
sterkere! I 2019 ble jeg 50, så hvis
det noen gang skulle gjøres, var
det da.
Hvorfor valgte du å løpe for
en god sak?
ADRAs arbeid med å gi barna
mulighet til skole og framtid i
Niger berører meg. Jeg ville så
gjerne gjøre noe spesielt for dette
prosjektet. I likhet med ADRA
mener jeg at utdanning er

nøkkelen til all utvikling, til å
kunne ta personlig ansvar og
redusere fattigdom og urettferdighet i verden. Selve løpingen betyr
ikke så mye for andre enn meg
selv, men å løpe for disse barna
gir en helt ny mening.
Hva betyr Hjelpeaksjonen for
kirken og Adventistskolene
her i Norge?
Hjelpeaksjonen gir oss en
mulighet til å bry oss om
andre helt ubetinget. Ut ifra
mitt møte med vår kjærlige
Gud, ønsker jeg å dele hans
kjærlighet med andre. Ting
blir ikke bedre i vår verden
ved at vi bare tenker på oss
selv. Hjelpeaksjonen gir
menighetsmedlemmer
og elever på skolene våre
muligheten til å tjene andre,
gjøre en forskjell og bidra til
Guds rike. Uten den muligheten
til å bry oss hadde vi vært mye
fattigere.

3,5

MILLIONER
I HJELPEAKSJON 2019

Tus e n t akk

til deg som deltok i Hjelpeaksjon 2019:
Til deg som gikk fra dør til dør, til deg som
organiserte og oppmuntret andre til å gjøre en
innsats, til kirker, skoleledere og lærere, til de
som var sjåfører og de som bakte boller.
Ikke minst takk til deg som tenkte at du ville
gi en gave selv! Hjelpeaksjonen består av
mange forskjellige aktiviteter, så en ekstra
takk til deg som finner på kreative arrangementer for å samle inn penger. Niger var
fokuslandet for Hjelpeaksjon 2019, og
pengene som du har samlet inn er et
viktig fundament for å gi inkluderende
kvalitetsutdanning til barn og unge
i Niger og andre land.
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Rettferdighet
Omsorg
Kjærlighet

I løpet av uken var deltakerne og de frivillige heldige å få besøk av ambulansehelikopteret
som flyr over leirstedet daglig.

Arrangementet ble en stor suksess med over 30 deltakere
og 20 frivillige som gjorde en kjempeinnsats.

Familieleir på Sommerfryd
I Vesterålen, som mange andre steder i landet, er det mange barnefamilier som ikke har råd eller mulighet til å dra på ferie. Dette kan
ofte være et hinder for inkludering, både for barn og voksne. I mange
tilfeller er det bare toppen av isfjellet med tanke på de utfordringer
lavinntektsfamilier kan stå overfor.

ADRA LOKALLAG
ADRA lokallag kan motivere og utruste
til omsorg og samfunnsansvar globalt og
i nærmiljøet. Lokallaget engasjerer grupper
og kirker i sosialt arbeid for mennesker med
ulike behov der en kan delta med innsamlingsaktiviteter og profilere ADRAs arbeid i lokalmiljøet. ADRA-lag kan bidra til aktiviteter som
løfter engasjement hos frivillige og skaper en
trygg relasjon til målgruppen for aktivitetene
og lokalsamfunnet generelt. Lokallaget danner
gjerne en stabil ramme rundt flere aktiviteter
over tid, og kan gi deltakerne fellesskapsfølelse og tilhørighet. ADRA-lag kan benytte
ADRAs navn og logo og søke om ekstra
midler til gjennomføring av aktiviteter.
Kontakt oss gjerne om du vil vite mer.
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Deltakerne var av utenlandsk
opprinnelse, hvor de fleste kun
hadde bodd noen få år i Norge.
Om kveldene, når barna var
engasjert i aktiviteter og leker
utendørs, kunne foreldre delta på
«språklek», hvor de fikk muligheten
til å teste norskkunnskapene sine.

I samarbeid med ADRA, bestemte
derfor Adventistkirkene i Vesterålen seg for å møte dette behovet
ved å arrangere en familieleir for
lavinntektsfamilier i distriktet
i august 2019. Hensikten var å
gi familiene en aktivitetsuke i
sommerferien som kunne knytte
familien sammen, gi gode minner
og skape vennskap. Programmet
var tettpakket med et variert
utvalg av aktiviteter – alt fra
rolige hobbyaktiviteter til fart og
moro utendørs. Lokale samarbeidspartnere stilte opp frivillig og
bidro til at man kunne tilby
et større utvalg av aktiviteter.
Gokartkjøring, hesteridning,
fisking, kanopadling og vannrakettlaging var de mest populære
utendørsaktivitetene blant de
unge, for ikke å nevne fotball.
Deltakerne fikk også tilbudet om
å delta på turer i skog og fjell.

ADRA ÅRSRAPPORT 2018
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ADRA Norge i 2019
 Katastrofehjelp
 Utviklingsprogram / prosjekt

 Jemen
I løpet av 2019 ble det gjennomført 6 matdistribusjoner
i Jemen. Til sammen nådde vi
850 husholdninger – ca. 5 900
mennesker. ADRA benyttet
et kupongsystem som gjorde
det mulig for familiene å
kjøpe det de trengte av
spesifikke matvarer i
nærheten av der de bor.
Familiene ble invitert til distribusjoner ved hjelp av SMS. Hvis familien ikke
dukket opp, fikk de personlig besøk av ADRA-arbeidere som leverte kupongene
og samtidig sjekket at familiemedlemmene var ved god helse. Matprosjektet er
en del av et større helseprosjekt som blant annet hjelper underernærte barn.
Gjennom distribusjonene har familiene fått opplæring om forebygging av
underernæring og matforgiftning. Til sammen sendte vi 348 000 kroner fra
Norge til prosjektet, som er støttet av tyske myndigheter gjennom ADRA
i Tyskland. I 2020 er det fem år siden borgerkrigen startet, og situasjonen er
like alvorlig for barna og familiene.

 Albania

Hjelp etter jordskjelv

 Bahamas

Hjelp etter orkanen Dorian

 Burkina Faso

 Etiopia

 Libanon

 Mali

Mat til internflyktninger

Utdanning for barn og ungdom

 Haiti

Støtte til Adventiste College
Petionville fra vennskapsskolen Gloppen skule

 India

Hjelp etter syklon Fani

Skolelunsj for flykningbarn

Utdanning for barn og ungdom
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ADRA NORGE

 Myanmar

Utdanning for barn og ungdom

Utdanning for barn og ungdom
og hjelp til flomofre

  Somalia

  Sør-Sudan

 Thailand

Hjelp etter syklon Idai

Utdanning for barn og ungdom
og hjelp til flomofre
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  Niger

 Mosambik

Utdanning for barn og ungdom
og hjelp til flomofre

 Serbia

Hjelp til enslige mindreårige
flyktninger

Keep Girls Safe – forebygging av  Zimbabwe
menneskehandel
Hjelp etter syklon Idai
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UTDANNING I UPPER NILE

SØR-SUDAN

Lærer fortsetter
undervisningen uten lønn
Skolelærer Century har ikke fått lønn på flere måneder.
Likevel fortsetter han arbeidet for barna på Pagak Primary School i
Sør-Sudan, slik at han har noe å gjøre etter å ha studert på universitetet.
Her kan han trøste barn med traumer og her oppfordrer han
kollegaene sine til å ikke slå elevene.

30 år gamle Century Gach Wal Mochjang er lærer
på Pagak Primary School. Skolen ligger i landsbyen
Pagak, i den isolerte nordøstlige delen av Sør-Sudan,
tett mot grensen til Etiopia. Her bor han hos noen
slektninger sammen med kona og 2-åringen deres.
Man kan ikke si at han leier hos familien, for han har
ingen penger å betale dem med. I stedet kan han innimellom bidra med litt grønnsaker fra foreldrenes åker
som ligger i nærheten av landsbyen. Hvis han hadde
fått den lønnen fra staten som han hadde krav på som
lærer, ville han selv kunne forsørge familien og skape
sitt eget hjem. Pagak ligger nå i et regjeringskontrollert
område, men lønnen har han likevel sett langt etter de
siste månedene.
Mangel på god utdanning i Sør-Sudan
«Jeg fortsetter å undervise uten lønn, for da gjør jeg i
det minste noe fornuftig», sier Century, som paradoksalt
nok har en universitetsutdannelse innen landbruk. Altså
er han ikke utdannet lærer, men da han kom til Pagak
var undervisning hans eneste jobbmulighet.
«Jeg liker å undervise, for da holder jeg kunnskapen
ved like. Jeg har bøker å lese, og gjennom samhandlingen
med elevene får jeg ny inspirasjon», forklarer Century,
som underviser i engelsk og matematikk. Hvis han hadde
hatt råd ville han ha tatt en lærerutdannelse, men uten
penger kan han verken reise ut for å søke jobb eller dra
til et naboland for å ta en ny utdanning.

ADRA fortsetter arbeidet med utdanning for barn i sårbare og krigsherjede
områder i Sør-Sudan. Med støtte fra
Norad gjennomførte ADRA fra april 2019
til mars 2020 et utdanningsprosjekt i
Nasir og Maiwut i delstaten Upper Nile.
Prosjektet hadde et budsjett på
ca. 9 millioner kroner og nådde
11 806 barn og 99 lærere (for det meste
hjemvendte flyktninger). Prosjektet
sørget for 21 nye klasserom, promoterte
stabilitet og fred, og førte til at lokale
utdanningsmyndigheter fikk styrket
sin kapasitet til å hjelpe og undervise
lærere. En viktig del av arbeidet er
psykososial støtte for barn som er traumatiserte fra år med krig og konflikt.
ADRA er en av få organisasjoner som
har tilgang til å operere i områdene som
har vært kontrollert av opposisjonen.
Arbeidet fortsettes i et nytt prosjekt
fram til 2023.

På spørsmålet om hvorfor han er i Pagak, svarer han:
«Arbeidstillatelsen min i Etiopia opphørte. Jeg har
bodd i Etiopia mesteparten av livet. Da jeg var 15 år
gammel, flyttet foreldrene mine tilbake til Sør-Sudan.
De lot broren min og meg være igjen i Etiopia fordi
ingen kunne tilby skolegang i Pagak den gangen. Vi
ble i Etiopia for å få en ordentlig utdanning på et godt
universitet. De finnes det få av i Sør-Sudan.»
Trøster traumatiserte barn
Utdanning sies å være veien ut av fattigdom, men
det er en lang vei å gå i Sør-Sudan. Store deler av befolkningen i landlige områder lider av sult, og mange
bærer på traumer fra de mange væpnede konfliktene
i landet. Century har ikke vært en del av konfliktene
på grunn av sitt opphold i Etiopia, men ifølge ham er
rundt 40 % av elevene på skolen i Pagak traumatiserte.
Derfor synes han det er vanskelig å se når andre lærere
av og til bruker fysisk avstraffelse på elevene. Noen
ganger hører kollegaene
på ham når han prøver
å gi dem råd. «Ingen skal
skremme barna fra å komme
på skolen», mener han.
«Jeg kan se at elevene har traumer fordi de er fraværende når jeg snakker med dem. De ser ned i bakken eller
gråter. Jeg er ikke utdannet til å hjelpe traumatiserte
barn, men jeg kan være et medmenneske og trøste, også
når jeg møter dem utenfor skolen.»
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Nødhjelp ble startskuddet til levebrød

quote-left

Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag.
Lær ham å fiske, og han har mat resten av livet.

Dette kinesiske ordtaket summerer
målet vi har når vi snakker om å
skape utvikling blant verdens
fattige. Det er nettopp det som
skjedde i denne historien om
familiefaren Gatluak Panom Kun,
som fikk fiskeutstyr etter oversvømmelser i Sør-Sudan i desember
2019. Fra Hjelpeaksjonen blir det
hvert år satt til side en pott penger
til nødhjelp, og ca. 45 000 kr ble
sendt til dette nødhjelpsprosjektet
i Sør-Sudan sammen med midler
fra flere andre land. Støtten gikk
til utdeling av fiskenett, myggnett
og presenninger slik at familiene
kunne sette opp midlertidig husly.
I løpet av januar 2020 hjalp ADRA
1360 familier.
En av dem som fikk hjelp var
den 43 år gamle 8-barnsfaren
Gatluak Panom fra byen Mandeng
Mayam i Nasir-regionen. Han har
skapt seg et levebrød ved hjelp av
det ene fiskenettet han mottok.
På grunn av borgerkrigen lever
Gatluak og familien som internflyktninger og hadde, i likhet med
mange andre av landets internflyktninger, behov for humanitær
hjelp for å overleve. De fleste
internflyktningene bor midlertidig i primitive flyktningleirer
eller under åpen himmel. Gatluak
forteller her sin egen historie:
Vannet tok det lille familien eide
«Livet som internflyktning er
hardt og stressende, særlig fordi
jeg ikke eier et jordstykke der jeg
kan dyrke mat. Familien min og
jeg mistet alt da borgerkrigen i
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Sør-Sudan brøt ut i 2013. Vi ble
avhengige av støtte fra hjelpeorganisasjoner og naboer. Da oversvømmelsen rammet oss, ble eiendelene
og det midlertidige hjemmet vårt
skylt bort av vannet som feide
gjennom landsbyen om natten. Jeg
var fortvilet. Hvordan skulle jeg nå
sørge for mat og husly til familien
min? Jordene i nabolaget var ødelagt,
så det var en kamp bare å skulle
skaffe ett måltid mat om dagen.»

Oversvømmelsen ble et
vendepunkt

«I januar skrev ADRA meg opp
på listen over de som fikk motta
nødhjelp. Støtten brakte smil i
ansiktene til alle rundt meg, og
skapte et særlig håp hos oss internt
fordrevne, som stadig kjempet
for å komme oss etter oversvømmelsene. Vi fikk et fiskenett hver.
Flere av oss besluttet å opprette en
fiskeleir ved elven Makak i Wanding
Payam. Det ble et vendepunkt i
livene våre. Vi har ikke opplevd
matmangel siden. Nå spiser min

familie regelmessig minst to
måltider om dagen.»
Fra nødhjelpsmottaker til
igangsetter
«I fiskeleiren gikk vi i gang med
å tørke en del av fangsten til videresalg. Hver uke klarer jeg nå å sende
seks sekker med tørket fisk til
markedet i Burebiey, og jeg tjener
9 000 etiopiske birr hver uke (ca.
2 500 kroner). I tillegg til mat går
pengene til investeringer. Jeg har
kjøpt ei ku til barna mine for å øke
matsikkerheten i hjemmet vårt.
Barna får melk, og de er glade for
den forandringen som har skjedd.
Når skolen åpner igjen vil de
fortsette utdanningen sin. Hjelpen
fra ADRA forandret tilværelsen vår
her i Nasir.
Til sist vil jeg si takk til ADRA fordi
de ikke ga meg en fisk, men lærte
meg å fange dem med et nett. Nå
bygger jeg selv opp livet mitt igjen.
Må Gud velsigne ADRA og de som
finansierer deres aktiviteter.»
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Vårt første møte med Laa var på åpningen av det
nye hjemmet i 2010. Da var hun bare 9 år gammel.

Laa var i Norge under Global uke mot moderne slaveri i november 2019 og
fortalte modig sin historie. Drakten er fra den etniske minoriteten Kamu.

Laa synes det var fantastisk å oppleve vinter og snø
for første gang!

Laas historie

ADRA CONNECTIONS TIL THAILAND

«Jeg heter Laa. Jeg kom til Keep Girls Safe-hjemmet da jeg var 9 år
gammel. Før jeg kom til hjemmet bodde jeg sammen med faren min
som har hiv. Moren min hadde det samme. Hun døde da jeg var liten
og jeg kan ikke huske ansiktet hennes.»
«Pappa tjener penger som dagarbeider på jordene i nærheten. Hver
dag jobber han hardt, men han
tjener ikke godt. Da mamma døde
ble pappa alkoholiker. Hver gang
han tjener penger går nesten alt
til alkohol. Vi hadde ofte ikke mat
hjemme. Jeg husker en dag pappa
stjal noen egg fra naboen så jeg
kunne få mat. Det gjorde oss ikke
veldig populære blant naboene.
Ingen likte oss og naboene advarte
barna i nabolaget mot å leke med
meg. Livet var vanskelig og jeg var
ensom. Det var som et mirakel da
ansatte fra ADRA kom på besøk og
spurte om jeg ville bo på Keep Girls
Safe-hjemmet. Jeg sa ja med en
gang, for jeg visste at det ville være
en god mulighet for meg. Jeg kunne

Keep Girls Safe er ADRAs
prosjekt mot menneskehandel i Nord-Thailand. Det
inkluderer et beskyttelseshjem for jenter, skolestipend
til barn i risikosonen og
forebyggende arbeid på
skolene og i landsbyene i
området. På hjemmet finner
jentene et trygt sted å bo,
omsorg og muligheter til
utdanning. Mange er fra
etniske minoriteter og
mangler statsborgerskap og
rettigheter. ADRA hjelper i
prosessen med å søke statsborgerskap og få rettigheter
til skolegang, studielån og
helsetjenester.

gå på skolen med en vakker skoleuniform. Jeg hadde et trygt sted å
bo og jeg trengte ikke bekymre meg
for det neste måltidet. På hjemmet
lærte jeg mange nyttige ting.»
Laa sin historie er kun en av
mange lignende historier fra
jenter i Keep Girls Safe-prosjektet.
I dag er Laa en ung kvinne på
18 år som studerer engelsk på Asia
Pacific International University.
Hun var på besøk i Norge i forbindelse med Global uke i november
2019, og sto modig fram og fortalte
sin historie ved flere arrangementer i Norge:
«Hadde det ikke vært for Keep
Girls Safe, vet jeg ikke hvor jeg
hadde vært nå», sier Laa.

I oktober 2019 var en gruppe engasjerte
ADRA-støttespillere med til Thailand for å
hjelpe til å male Keep Girls Safe-hjemmet
innvendig og lede ut i aktiviteter for jentene.
Det ble et sterkt møte for alle parter, og en
tur som virkelig gjorde inntrykk og «satte
seg i hjertet.»
«Vi er takknemlige til ADRA for at de
driver dette stedet. Og vi er takknemlige for
at de legger til rette for at vi kan få oppleve
hvordan forholdene er. Vi forstår adskillig
mer nå enn da vi satt hjemme og hørte om
det og støttet med noen kroner årlig. Vi var
så heldige å få bli kjent med, og glad i, disse
unge jentene som er helt avhengige av dette
stedet. Her har de muligheten til å leve et
trygt liv som barn og ungdom og til å forberede seg til et fullverdig og rettskaffent liv
som voksen. Det har gjort at vi virkelig har
fått et hjerte for saken.»
ELSE OG THORVALD GULENG, DELTAKERE PÅ TUREN
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Global uke:
Kirkene i Norge
går sammen mot
moderne slaveri
Tekst: Elin Finnseth Sæverås, Prosjektleder Global Info, Norges Kristne Råd

Mange tenker at slaveriets tid er
forbi. Det er dessverre ikke sant.
FN anslår at minst 40 millioner
mennesker lever under slavelignende forhold. De utnyttes
grovt i tvangsarbeid innen vareproduksjon (blant annet i tekstil-,
teknologi-, landbruk- og fiskerinæringer), tvangsekteskap,
tvungen prostitusjon, ufrivillig
krigstjeneste, organtyveri og
andre former for utnytting.
Norske forbrukere og selskaper
kan uvitende tjene på moderne
slaveri ved at mobilen, matvarene
eller klærne vi kjøper, er produsert
under uakseptable forhold.
I Norge anslås det å befinne seg
opp mot 9 000 ofre for menneske-

handel, men mørketallene er store.
Det er avdekket grov utnyttelse
av mennesker i bygg- og anlegg,
renhold, restaurantnæringer og
ikke minst i sexmarkedet. Mange
av dem som utnyttes er migranter.
Politiet ser også med bekymring
på økningen av at personer i
Europa via nettet bestiller live
overgrep på barn fra fattige
familier i Asia.
Ingen bør kunne trekke på skuldrene og la dette passere. Når så
mange mennesker – nær oss og
rundt om i verden – utnyttes slik,
er det noe grunnleggende galt
med samfunnet og den verden vi
lever i. Det er dypt urettferdig

og krever vår reaksjon. Kirkene
i Norge har derfor gått sammen
om å markere Global uke mot
moderne slaveri. Under disse
dagene setter menigheter, ungdomsgrupper, skoler og andre et
særlig søkelys på moderne slaveri,
slik det forekommer både i Norge
og andre land. Dette gjør vi for
å lære mer om problemet, om
årsakene og sammen finne ut av
hva vi kan gjøre for å bekjempe og
forebygge dette ondet. Det må til
– og alle må med – hvis Norge og
alle verdens land skal klare å nå
FNs bærekraftsmål om anstendig
arbeid, slutt på barnearbeid og
overgrep, likestilling, fred og
rettferdighet.

I november 2019 fikk vi besøk fra ADRA Thailand og Keep Girls Safe-hjemmet
i forbindelse med Global uke mot moderne slaveri. Sasiphon Thawong (18),
ei av jentene som har bodd på hjemmet i flere år tidligere, og som vi også
kjenner under navnet Laa, kom til Norge sammen med Sunita Winitkoonchai
som leder prosjektet, og Siroj Soorajakool som tidligere jobbet for ADRA
Thailand, men nå er leder for Asia Pacific International University utenfor
Bangkok. Gjestene var med på mange arrangementer, blant annet Rettferdskonferansen i Oslo, fagseminar om utdanning på Litteraturhuset, vegetarisk
julebord i Mjøndalen og gudstjeneste i Adventistkirken i Bergen, samt skolebesøk på Tyrifjord videregående skole i Hole og Vatneli skole i Sandnes.
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ALLE BARN.
I ALLE LAND.
PÅ SKOLEN.

Aktivitetsregnskap 2019
2019

2018

60 993 999
535 452

73 102 474
381 663

805 320
1 040 156
63 374 928

755 849
32 272
74 272 258

3 489 078
1 151 454
125 281
1 461 719
2 172 449
8 399 981

3 327 525
1 063 819
189 171
1 573 566
1 768 257
7 922 338

-

1 000
1 000

70 761
71 845 670

39 503
82 235 100

934 342
272 720
1 207 062

867 520
523 103
1 390 623

Kostnader til formål
Forbruk Norad-tilskudd
Forbruk andre tilskudd
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler
Formålsaktiviteter i Norge
Andre kostnader til formål
Sum kostnader til formål

57 279 611
786 314
3 060 652
1 764 232
4 257 461
67 148 269

68 441 788
32 272
3 379 321
1 525 054
5 285 929
78 664 364

Administrasjonskostnader

2 433 440

2 135 127

70 788 771

82 190 114

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

1 056 899

44 986

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. til Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Bruk av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Ovf. annen formålskapital
SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL

126 592
(514 940)
1 445 247
1 056 899

460 578
(372 306)
(43 286)
44 986

ANSKAFFEDE MIDLER
Tilskudd
Offentlige
Norad / Utenriksdepartement
Andre
Andre tilskudd
Syvendedags Adventistkirken – Den Norske Union
Andre
Sum tilskudd
Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon
Venn for livet
Gaver til katastrofehjelp
Andre øremerkede gaver
Frie gaver
Sum innsamlede midler, gaver mv.
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Finans- / investeringsinntekter
Finansinntekter
SUM ANSKAFFEDE MIDLER
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

SUM FORBRUK AV MIDLER
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Balanse pr. 31.12.19
EIENDELER
Anleggsmidler
Andre driftsmidler

2019

2018

266 661

236 755

Omløpsmidler
Beholdninger
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum omløpsmidler

2 109 425
30 992 759
33 102 184

1 483
1 358 610
23 764 779
25 124 872

SUM EIENDELER

33 368 845

25 361 627

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

1 000 000
7 190 108
9 699 810
17 889 918

1 000 000
7 578 456
8 254 563
16 833 019

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

1 312 081
447 504
984 121
12 735 220
15 478 927

857 720
371 203
752 029
6 547 655
8 528 608

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

33 368 845

25 361 627

Inntekter 2019
Offentlige midler

ADRA Norges regnskap for 2019 ble revidert av revisorfirmaet BDO AS.

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon
Venn for livet
Gaver til katastrofehjelp
Andre øremerkede gaver
Frie gaver
Tilskudd Adventistkirken
Finans- og andre inntekter
SUM
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Forbruk av midler 2019
61 529 451

85,6 %

8 399 981 11,7 %
3 489 078 4,9 %
1 151 454 1,6 %
125 281 0,2 %
1 461 719 2,0 %
2 172 449 3,0 %
805 320

1,1 %

1 110 917

1,5 %

71 845 670

100 %

Kostnader til formål i utlandet

65 384 037

92,4 %

Anskaffelse av midler

1 207 062

1,7 %

Formålsaktiviteter i Norge

1 764 232

2,5 %

Administrasjon

2 433 440

3,4 %

70 788 771

100 %

SUM
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ADRA Norges ansatte

Fra venstre:
Sandra Bjerkan, programmedarbeider | Jonathan Telfer, programrådgiver | Lena Olsen Sømme, programrådgiver
Danilo Avileis, økonomisjef | Gry A. Haugen, kommunikasjonssjef | Derek Glass, leder, humanitær seksjon
Solveig Krusholm, hjelpeaksjonskontakt | Philip Philipsen, økonomirådgiver | Sylvi N. Bunken, regnskapsfører
Elidon Bardhi, programsjef | Birgit Philipsen, generalsekretær | Erik Eriksen, programrådgiver MEAL
Britt Celine Oldebråten, kommunikasjons- og programrådgiver

ADRA Norges styre
Christopher Kjølner, styreleder | Konserndirektør Strategi og forretningsutvikling, Skagerak Energi, Porsgrunn
Bjørn Knutsen | Assisterende rektor, Vatneli skole, Sandnes
Solveig Norheim Andersen | Overlege, Akershus universitetsykehus HF, Lørenskog
Øystein Tonstad Leknes | Underdirektør, Utlendingsdirektoratet, Oslo
Finn Eckhoff | Organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken, Røyse
Melissa Packer Hope | Lærer, Møllebakken skole, Bergen
Linda Helén Ness | Enhetsleder, Nordlandssykehuset, Lofoten

22

Bli fast giver
Faste månedlige bidrag er en enkel og effektiv måte
å hjelpe på. Meld deg som fastgiver på

gi.adranorge.no/vennforlivet

TESTAMENTARISK GAVE
Er ADRAs hjelpearbeid din hjertesak?
Kontakt oss, så hjelper vi deg med å opprette testamente til vårt arbeid:

post@adranorge.no

Støtteannonser Hjelpeaksjon 2019
Bardu
Bårdsen Hagesenter

Svendsen Rør A/S

Interiør & Bygg AS

Selboe & Aasebø

Rydning Invest AS

Finnsnes

Finnsnes Vaktmesterservice AS

Berglund Bilelektro AS

HK Sørensen AS
Byggesystemer – Finnsnes AS
Bo Grønt Solblomsten
Teppesenteret
Troms Takservice AS
Bernh. Lund AS
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XL Byggematerialer

Mandal
Nøsted Kjetting AS
Sandnes
Parkett & Gulv Studio AS

Hamco Bygg AS

Silsand

Bygg i Nord

SL Installasjon AS

Neumann Bygg AS

Senjastua AS

ANS Beckers Farvesenter

Garnstua

Bakeri Nostalgi
Silsand Auto A/S
Haneseth Midt-Troms A/S
Spikkestad
Alf Henry Løvbræks Sykepleietjeneste
Stavanger
Interiør Giganten AS
Martin Edland Eiendom AS

Design: catchmedia.no
Tekst: ADRA Norges kommunikasjonsteam |
Omslagsfoto: Frank Spangler / ADRA |

quote-left

Det gamle synet på jenter og utdanning, og praktiseringen av barneekteskap
var ødeleggende for jentebarna. Takket være SEAQE Sahel fordømmer vi nå
alle barneekteskap, og sender jentene til skolen.
SKOLESTYREMEDLEM I NIGER

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 #19543
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