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ADRANORGE.no 

ADRA er Adventistkirkens globale hjelpeorganisasjon som arbeider i 
120 land. Vår oppgave er å tjene mennesker – så alle kan få de mulig- 
hetene i livet som Gud ønsker. Vi hjelper mennesker i nød uavhengig 
av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet. 
ADRA Norges programmer legger særlig vekt på å bedre kvinners og 
barns arbeids- og livssituasjon gjennom kvalitetsutdanning og livslang 
læring for alle.

Takk!

ADRANORGE.no 
Aksjonskonto:  3000.30.31000          Vipps til ADRA:  #19543

BARN TRENGER
 SKOLEN

3,9 
MILLIONER  
I 2020 

Ved hjelp av  
kreative tiltak  
og bøssebæring, 
samlet våre 
frivillige inn til ny 
rekord i 2020.
 
ADRA har lave 
administrasjons- 
kostnader. For 
denne innsamlingen
er kostnaden på 
mindre enn
10 %. Su Su Paws 
historie er et  
eksempel på
vårt arbeid for
utdanning i
Myanmar, Niger,
Mali, Somalia,
Etiopia og Sør-
Sudan. Opp mot
10 % av innsam-
lingsbeløpet
brukes til akutt
katastrofehjelp
etter behov.

ADRA mottar 
støtte fra Utenriks-
departementet og  
Norad, og er  
medlem av Inn- 
samlingskontrollen. 

ALLE BARN.
I ALLE LAND.

PÅ SKOLEN.

Birgit Philipsen
Generalsekretær, ADRA Norge

Din gave er viktig i en tid med  
pandemi, økt fattigdom og nød i mange 
land. Tusen takk for at du er med og 
gir håp til barn og unge som trenger  
å gå på skolen!

Det er store forskjeller i verden,  
og mange faktorer påvirker hvilke 
muligheter du har i livet:

• Hvor du er født
• Om du er gutt eller jente
• Om du tilhører en etnisk minoritet
• Om du har en funksjonsnedsettelse
•	 Om	det	er	krig	eller	konflikt	der	 
 du bor 
•	 Om	det	finnes	en	skole
•	 Om	det	finnes	en	lærer

Mange av ungdommene utenfor skolen 
risikerer å bli ofre for moderne slaveri, 
vold og utnyttelse. De opplever at 
ingen bryr seg om deres liv. 

Takk for at du bryr deg! 

Du gjør at vi kan fortsette å hjelpe  
barn og unge i Myanmar, Niger,  
Mali, Somalia, Etiopia og Sør-Sudan.  
Ingen skal holdes tilbake eller utenfor!  

Din gave gjør at vi kan hjelpe barn, 
ungdom og foreldre med skolegang, 
yrkesopplæring og andre livsnødvendig- 
heter gjennom denne krevende tiden. 
Du gir håp!

SKOLEMATERIELL TIL BARN 200 KR
SMITTEVERNSUTSTYR 300 KR
KURS FOR LÆRER 500 KR
YRKESUTDANNING FOR UNGDOM  1 000 KR
STARTPAKKE MED SYMASKIN  2 000 KR
TOALETT OG HÅNDVASK  20 500 KR

BARN 
TRENGER 

SL
IK KAN DU GI

VIPPS 
#19543 

ELLER TIL LOKALT ADRA-NUMMER

PÅ NETT (VIPPS OG KORT) 
gi.adranorge.no

KONTO
3000.30.31000 Korona og kriser truer barns framtid

Nå kan du hjelpe!�

Vipps ADRA:
#19543 ELLER TIL LOKALT ADRA-NUMMER

Eksempler på hvordan du  
hjelper i Myanmar:

SKOLEN

BOOK

SHIELD-VIRUS

BOOK-READER

TOOLS 

Gift-Card

hands-wash

Enkelt å gi!�
›



BLI FAST GIVER! Som fast giver, Venn for livet, strekker du ut en hjelpende hånd til 
barn i nød over hele verden. Faste månedlige gaver gjør det mulig for ADRA å planlegge 
og søke om tilskudd som mangedobler gaven din: gi.adranorge.no/vennforlivet 

TESTAMENTARISK GAVE. Er det din hjertesak å hjelpe barn i nød og gi dem utdanning? 
Arv og testamentariske gaver er viktige redskap for forandring. Kontakt oss, så hjelper vi 
deg med å opprette testamente til vårt arbeid: post@adranorge.no

Tusen takk for at du investerer   
i framtida til Su Su og barna i våre  
samarbeidsland!

quote-left

Skolen betyr håp og framtid 
for barn i alle land. Derfor er 
det katastrofalt for barna at 
skolene i mange fattige land har 
vært stengt i måneder på grunn 
av koronapandemien. Nå har 
skoleelever	i	flere	land	kommet	
tilbake til skolen, men dessverre 
vil mange av de mest utsatte 
barna aldri komme tilbake.  

Utdanning 
i koronatid

KORONA OG KRISER  
TRUER BARNS UTDANNING  
– BARN TRENGER SKOLEN.
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Etter at foreldrene ble skilt, måtte 
moren forsørge familien alene. 
Hvordan skulle hun klare det?  
Hun dro til Thailand og videre til 
Bangkok for å jobbe og sende  
penger hjem.

Pengene moren sender hjem, er 
nærmest ingenting. Korona og uroen 
i landet har gjort livet til Su Su, 
bestemoren og søsknene vanskelig.  
Bestemoren synes det er krevende 
med	fire	barn	i	det	enkle	huset.	 
Siden Su Su er den eldste, mener 
bestemoren at jenta skal slutte på 
skolen og gjøre nytte for seg, skaffe 
jobb og tjene penger. Su Su forstår  
at situasjonen er vanskelig, men hun 
vil ikke slutte på skolen og reise bort 
for å jobbe. Hun tror ikke det vil 
gjøre familiens framtid enklere.  

Su Su drømmer om å fortsette på 
skolen og få en utdannelse, slik at 
hun en dag kan bli lærer og  
forsørge familien. 

«Livet er hardt, men noen ganger  
må man bare ha troen og stå på», 
sier Su Su.

Takket være givere i Norge, hjelper 
ADRA skolen til Su Su med utdanning 
for lærerne og skolemateriell. Nå ser 
hun fram til at pandemien slipper 
taket, og at det blir fred og tryggere 
i området der hun bor. «Jeg har hørt 
gode nyheter», smiler hun. «Skolen 
er altfor liten, og det er ikke plass 
til alle som vil gå her. Planen er at 
ADRA skal bygge nye klasserom  
akkurat her. Det kaller jeg kjærlighet 
og omsorg. Det gir meg håp!»

MYANMAR

Vil ikke miste 
håpet!

Su Su Paw er 13 år og bor hos bestemoren sammen med tre søsken.  
Da hun var liten, opplevde hun at faren drakk veldig mye. Hun husker 
de første barneårene som en vond tid med slag, spark og vold. 

Om Su Su Paw må reise hjemmefra og 
skaffe jobb som hushjelp slik som moren, 
vil hun tjene svært lite. Verre er det om 
hun må jobbe på en restaurant, gjøre rent 
på fabrikk eller jobbe i en bar. Da vil hun 
risikere moderne slaveri: bli utnyttet 
eller solgt av arbeidsgiver. Det kan høres 
fristende ut å reise til et annet land for 
å jobbe, men slikt arbeid er ustabilt og 
utrygt, særlig nå under koronapandemien. 
Su Su tilhører en av Myanmars minoriteter, 
og er ekstra utsatt. 

Utdanning mot 
moderne slaveri


