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facebook.com/
ADRAISLAND 

ADRA eru alheimshjálparsamtök Aðventkirkjunnar og vinna í 120 
löndum. Hlutverk okkar er að þjóna manneskjum – svo allir fái sömu 
möguleika í lífinu eins og Guð vill. Við viljum hjálpa fólki í neyð 
óháð aldri, kyni, kynþætti, pólitískrar afstöðu og trúarskoðana. Við  
leggjum sérstaklega áherslu á gera líf barna og kvenna betra í gegnum 
gæðaskólagöngu og lífstíðarmenntun fyrir alla. 

Takk!

facebook.com/ADRAISLAND 
ADRA Ísland kt. 410169-2589      Bankareikningur 101-26-130

BÖRN ÞURFA 
SKÓLA

56 
MILLJÓNIR  
2020 

Með hjálp skapandi 
einstaklinga þá 
tókst ADRA á  
Íslandi og Noregi 
að gera söfnun- 
armet árið 2020.  

ADRA hefur lágan 
rekstrarkostnað. 
Fyrir þessa söfnun 
er kostnaður minni 
en 10%. Saga Su Su 
Paws er eitt dæmi 
um það sem við 
gerum fyrir mennt- 
un í Myanmar, 
Níger, Mali,  
Sómalíu, Eþíópíu 
og Suður- Súdan. 
Um það bil 10% af 
því sem safnast fer 
í neyðarhjálp eftir 
því sem þörf er á. 

ADRA Noregur fær 
einnig styrki frá 
Utanríkisráðuneyti 
Noregs. 

ÖLL BÖRN.
Í ÖLLUM LÖNDUM.

Í SKÓLA.

Birgit Philipsen
Aðalritari, ADRA Noregur

Gjöfin þín er mikilvæg á þessum tíma 
heimsfaraldurs, meiri fátæktar og neyðar 
í mörgum löndum. Kærar þakkir fyrir 
að taka þátt í að gefa þeim börnum og 
ungmennum von sem þurfa að komast 
í skóla! Það búa ekki allir við sömu 
kjör allstaðar í heiminum og það er 
margt sem hefur áhrif á þá möguleika 
sem þú hefur í lífinu:

• hvar þú fæðist
•  hvort þú er strákur eða stelpa 
•  hvort þú tilheyrir minnihlutahópi 
•  hvort þú hefur fötlun
•  hvort það er stríð eða ósættir  
 þar sem þú býrð 
•  hvort það séu skólar
•  hvort það séu kennarar

Mörg þeirra ungmenna sem ekki ganga  
í skóla eiga á hættu að vera seld í nútíma 
þrældóm, ofbeldi og misnotkun. Að lenda 
í því að öllum stendur á sama um þau. 

Takk fyrir að láta ykkur ekki standa 
á sama! 

Það gerir það að verkum að við getum 
haldið áfram að hjálpa börnum og 
ungmennum í Myanmar, Níger, Malí , 
Sómalíu, Eþíópíu og Suður-Súdan. 
Það á enginn að verða útundan! Gjöfin 
þín hjálpar okkur að gera okkar besta 
í að hjálpa börnum, ungmennum og 
foreldrum með ýmiskonar menntun og 
lífsnauðsynjar á þessum erfiðu tímum. 
Þú gefur von!

SKÓLAGÖGN FYRIR BARN 3000 KR
SMITVARNIR 4300 KR
KENNARANÁMSKEIÐ 7000 KR
IÐNMENNTUN FYRIR UNGMENNI  14000 KR
BYRJUNARPAKKI MEÐ SAUMAVÉL  30000 KR
KLÓSETT OG VASKUR  294000 KR

BÖRN 
ÞURFA 

Covid og kreppur ógna framtíð barna

Nú getur þú hjálpað!�

Dæmi um hvernig gjöfin  
þín nýtist í Myanmar:

SKÓLA

BOOK

SHIELD-VIRUS

BOOK-READER

TOOLS 

Gift-Card

hands-wash

SV
ONA GETUR ÞÚ GEFIÐLEGGÐU ÞITT  

AÐ MÖRKUM Í DAG

ADRA ÍSLAND 
KT. 410169-2589

BANKAREIKNINGUR
101-26-130



Kærar þakkir fyrir að þú fjárfestir  
í framtíð fyrir Su Su og börn í  
samstarfslöndum okkar. 

quote-left

Skóli þýðir von og framtíð  
fyrir börn í öllum löndum.  
Þess vegna er það hörmung 
fyrir börn í fátækum löndum 
að skólarnir hafa verið lokaðir í 
marga mánuði vegna veirunnar. 
Nú hafa nemendur í mörgum  
löndum komið til baka í skólann 
en því miður munu margir  
þeirra aldrei koma til baka.

Menntun á  
tímum kóróna

COVID OG KREPPUR
ÓGNA MENNTUN BARNA   
– BÖRN ÞURFA SKÓLA.

Eftir að foreldrar hennar skildu þurfti 
móðirin að sjá fyrir fjölskyldunni 
ein. Hvernig átti hún að gera það?
Hún fór til höfuðborgar Tælands, 
Bangkok í leit að vinnu og sendi 
peninga heim.

Þetta var ekki há upphæð. Covid 19 
og óróleikinn í landinu hafa gert lífið 
erfitt fyrir  Su Su, systkinin og ömmu 
þeirra. Amma þeirra á erfitt með að 
sjá fyrir fjórum börnum. Þar sem Su 
Su er elst telur amman að það sé best 
að stelpan hætti í skóla, fái vinnu 
og þéni peninga. Su Su skilur vel að 
aðstæður eru erfiðar en hún vill ekki 
hætta í skóla til þess að fara burt að 
vinna. Hún telur að það muni ekki 
gera þeim lífið auðveldara. 

Su Su dreymir um að halda áfram í  
skóla og fá menntun svo hún geti orðið 
kennari og séð fyrir fjölskyldunni. 

,,Lífið er erfitt, en stundum þarf maður 
að hafa trú og bíða”, segir Su Su. 

Þökk sé góðu fólki sem gefur, þá getur 
ADRA hjálpað skólanum hennar með 
menntun fyrir kennara og skólagögn 
fyrir börnin. Nú horfir hún fram til  
þess að  heimsfaraldurinn sé að verða 
búinn og það verði friður og öryggi 
þar sem hún býr. „Ég hef heyrt góðar 
fréttir,”  segir hún brosandi. „Skólinn 
er allt of lítill og það er ekki pláss 
fyrir alla. ADRA ætlar að byggja nýjar 
skólastofur. Þetta kalla ég kærleika 
og umhyggju. Það gefur mér von!”

MYANMAR

Vill ekki missa
vonina!

Su Su Paw er 13 ára og býr með þremur systkinum hjá  
ömmu sinni. Þegar hún var lítil drakk pabbi hennar mjög 
mikið. Hún á slæmar minningar frá æsku þar sem  
mikið var um barsmiðar, spörk og átök. 

Ef Su Su Paw þarf að fara að heiman og 
vinna sem vinnukona eins og mamma 
hennar, fær hún lág laun. Það er verra
ef hún verður að vinna á veitingastað, 
þrífa í verksmiðju eða vinna á bar.  
Þá mun hún vera í hættu fyrir nútíma 
þrælahaldi: vera misnotuð eða seld af 
vinnuveitanda. Það hljómar freistandi að 
ferðast til annars lands til að vinna, en 
slík vinna er óstöðug og óörugg, sérstak-
lega núna í kórónafaraldrinum. Su Su 
tilheyrir einum af minnihlutahópum 
Myanmar, sem er mjög viðkvæmur.

Menntun gegn
nútíma þrælahaldi


