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HJELPEAKSJON 2022 
Trygg til å lære 

Formål – Land – Tema: 
 

I en ideell verden er alle barn trygge og frie, og ungdommer har planer og drømmer 
om nåtid og fremtid. Men krig og konflikter fratar mange barn muligheten til å gå på 
skolen og lære. Tenåringer mister mye av ungdomstiden og tvinges til å bære voksnes 
ansvar altfor tidlig.  

Etiopia og Ukraina er to svært forskjellige land, men barn og ungdommer i disse landene har 
til felles at de erfarer krig og kriser. Dette gjelder også de andre landene der ADRA Norge 
arbeider langsiktig. ADRA har de siste årene derfor forsterket arbeidet for psykisk helse i 
utdanningsprogrammet. I tillegg utvides arbeidet for yrkesutdanning i Etiopia med 
jobbskaping, miljøvennlig solcelleteknologi og e-læring. Nødhjelpen i Ukraina, og den videre 
hjelpen vi vil bistå med i landet etter at krigen tar slutt, vil gi psykososial hjelp i tillegg til 
livsnødvendigheter og annen nødhjelp.  
 
Krig, krisesituasjoner og barn og unges psykiske helse 
Som lærer, vet du godt at barn lærer best når grunnleggende behov er dekket. Trygghet er 
et slikt grunnleggende behov. Rammene rundt læring bør være inkluderende og trygge for 
alle.  
Barn og ungdommer som vokser opp i krig og krisesituasjoner, merkes for livet. Et liv i 
ekstrem fattigdom, kan i seg selv være en slik krisesituasjon. Psykisk helse utfordres i 
krisesituasjoner om det er snakk om krig eller personlige kriser, ulykker, skadelige 
tradisjoner eller konflikter i familie, lokalsamfunn eller land. 

Om lag 20% av barn og voksne som rammes av katastrofer får psykiske problemer, noe som 
i stor grad påvirker læreglede og livsmestring. Gjennom psykososialt arbeid, styrking av 
lokale støttenettverk og ved opplæring i positive mestringsstrategier, jobber ADRA for å 
redusere negative, psykiske konsekvenser av kriser og fattigdom.  

 

 
 

 

«Alle mennesker har samme universelle rett til utdanning, og til å nå sitt fulle potensiale.  

Å ha en funksjonsnedsettelse øker risikoen for å bli ekskludert fra utdanning, og spesielt jenter med nedsatt  

funksjonsevne har redusert tilgang til utdanning i det globale sør.» 
www.atlas-alliansen.no 



 

 

 

 

 

Skolen kan gi trygghet og håp 
Barn og ungdommer som har et relevant og tilpasset skoletilbud med trygge rammer, klarer 
seg bedre på skolen. ADRA kurser lærere i klasseromsledelse og inkluderende skolemiljø. 
Positive mestringsstrategier og gode støttesystemer i lokalmiljøet, er viktig for prosessene 
med å bygge selvtillit og trygghet. ADRA vektlegger holdningsarbeid blant lokalbefolkning 
og foreldre.  

 
Hjelpeaksjon 2022 
Årets Hjelpeaksjonsfolder forteller to ulike historier:  
Den ene handler om ei jente på flukt fra krigen i Ukraina som sluttet 
å snakke. Den andre fortellingen handler om ei ung jente i Etiopia 
som ble kidnappet for å giftes vekk. Begge jentene sliter med 
ettervirkninger av krisene som de har erfart i sine unge liv, men 
begge erfarer at gode støttesystemer og nettverk, sammen med nye 
mestringsstrategier, kan hjelpe (Psykososialt arbeid). Sårene og 
arrene er ikke synlige, men de finnes likevel - på innsiden. For begge 
disse to jentene er det avgjørende at noen bryr seg, viser omsorg og gir dem den hjelpen og 
støtten som de trenger. 

 

ADRA i Ukraina 
Etter at krigen i Ukraina begynte, har ADRA Norge deltatt med det internasjonale ADRA-
nettverket i en koordinerende rolle i nødhjelpsarbeidet for ukrainske flyktninger i naboland 
og inne i Ukraina. ADRA vil fortsette arbeidet så lenge krigen varer og fortsette å bistå etter 
krigen med økonomisk og praktisk hjelp til familier, utdanning og psykososial støtte.   

 

ADRA i Etiopia 
ADRA Etiopia har vært et av ADRA Norges hovedsamarbeidsland siden stiftelsen i 1993. 
Utdanning har vært en prioritet hele veien. ADRA fortsetter arbeidet med yrkesopplæring og 
inntektsgivende arbeid for ungdom. Samtidig bygger vi klasserom, toaletter og gir vann til 
skoler. E-læring på pc og telefon, og strøm fra solceller, er en del av dette helhetlige arbeidet 
som består av flere sammenhengende komponenter. Utdanning av lærere, rektorer og 
foreldregrupper hører med. Lærere utdannes med tanke på fag, pedagogikk, metodikk, med 
en forsterket innsats for psykisk helse.  

Etiopia har vært urolig i mange perioder gjennom historien, ofte rammet av matmangel og 
humanitære kriser. Håp har blitt tent – og håp har slukket. Særlig urolig har det vært disse 



 

 

aller siste årene, noe som vil påvirke de fleste landsdelene, men særlig i nord. Situasjonen er 
enn så lenge uoversiktlig og ustabil.  
 

 
 

Læreplanen – samfunnsfag:  

Utdrag fra overordnede mål for faget: 

Føremålet med samfunnsfaget er å medverke til forståing av og oppslutning om 

grunnleggjande menneskerettar, demokratiske verdiar og likestilling og til aktivt 

medborgarskap og demokratisk deltaking. Faget skal stimulere til utvikling av 

kunnskap om det kulturelle mangfaldet i verda i fortida og samtida, og til 

forståing av forholdet mellom naturen og dei menneskeskapte omgjevnadene. 

Faget skal òg medverke til at elevane utviklar medvit om at menneska inngår i 

ein historisk samanheng, og at ei lang rekkje historiske hendingar gjer at dei er 

der dei er i dag. Det skal gjere individet medvite om korleis det sosiale 

fellesskapet påverkar haldningar, kunnskapar og handlingar, og korleis den 

einskilde kan påverke fellesskapet og sin eigen livssituasjon.  

Kompetansemål etter 4. klasse:  

- Geografi: samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land 

- Samfunnskunnskap: drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd 

 

Kompetansemål etter 7. klasse: 

 

- Geografi: registrere flyktningstraumar, forklare kvifor somme rømmer frå heimlandet sitt, og drøfte 

korleis det kan vere å kome til eit framandt land som flyktning 

- Samfunnskunnskap: diskutere formålet med FN og anna internasjonalt samarbeid 

 

Kompetansemål etter 10. klasse: 

- Geografi: kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom 

fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling 

- Samfunnskunnskap: gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og 

sentrale FN-konvensjonar  

 

Kompetansemål etter VG1/VG2: 

- Internasjonale forhold: gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og 

diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda 

 

Læreplanen – KRLE: 

Kompetansemål etter 4. klasse:  

- Filosofi og etikk: Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd 



 

 

Kompetansemål etter 7. klasse: 

- Filosofi og etikk: forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale 

om betydningen av dem 

Kompetansemål etter 10. klasse:  

- Religiøst mangfold: utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa  

Bli med til Etiopia 
 Ethiopia - The World Factbook (cia.gov) 

 

 

 

  
 

 

 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ethiopia/


 

 

Areal: 1,1 mill km2 

Folketall: 117 mill (2021) 

Forventet levealder: 66 år 

Gjennomsnittlig skolegang: 8 år 

52% over 15 år kan lese og skrive 

 

 

 

 

 

 

Etiopia er et land på Afrikas horn i Øst-Afrika. Kartet viser delstatene i Etiopia: Addis Ababa, Afar, 

Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambela, Oromia, Region for sørlige nasjonaliteter og folk, Somali 

og Tigray.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folk 

Etiopia har siden år 2000 hatt en svært stor befolkningsvekst. Rundt 85 % av menneskene lever på 

landsbygda og er småbønder. 

  



 

 

Det bor mer enn 90 ulike etniske grupper i Etiopia.  

Dette er de største: oromoer: 34%, amharer: 20%, somaliere 4,5%, tigreanere: 4,5%. Hver etnisk 

gruppe har sitt språk. Oromo-folk og somaliere bruker det latinske alfabetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideer 
       

Tanker til morgensamling:  

           

 

- Hvordan er Gud til stede på jorden? Jesus er Guds bilde på jorden (Joh. 1, 18) Hvordan 

brukte Jesus tida si?   

 

- Hva betyr det i følge Jesaja 58, 1-12 å sette andres behov foran egne? Hvordan liker du at 

andre møter deg? 

 

- Les «Fader vår»: La din vilje skje på jorden som i himmelen. Hva betyr det?  

 

- En av de mest berømte lignelsene som Jesus fortalte, handler om den barmhjertige 

samaritan. Mange mener at de kan den lignelsen veldig godt. Men som med så mange 

andre av Jesu lignelser, er det ofte mer visdom å hente når vi begynner å snakke sammen 

(Lukas 10, 25 – 37).  



 

 

Spørsmål til lignelsen:  

a.) Hvordan vil du definere omsorg?  

b.) Hvorfor var det vanskelig for presten og levitten å vise omsorg for en som var fremmed? 

c.) Hvordan ser medfølelse ut?  

d.) Hva ville du ha gjort i samme situasjon? Hvorfor?  

e.) Hvordan kan vi anvende lærdommen fra lignelsen i livet? 

Lignelsen om Den barmhjertige samaritanen viser oss at Gud forventer at vi viser omsorg 

for mennesker som vi ikke kjenner, mennesker som vi til og med vil kunne finne på å kalle 

fiender. Gud ber oss om å legge til side fordommer knyttet til rase og klasse. Å vise 

medfølelse er ikke alltid lett, men det er rett.  

 

- Les Johannes 13, 34 – 35.  

Lord, open our eyes  

that we may see you in our brothers and sisters.  

Lord, open our ears  

that we may hear the cries of the hungry,  

the cold, the frightened, the oppressed.  

Lord, open our hearts  

that we may love each other as you love us.  

Renew in us your spirit.  

Lord, free us and make us one. 

Amen 

(Mor Theresa) 

 

- Det er lett å være hyggelig med venner og mennesker vi er glade i, men hva med å være 

hyggelig og vise omsorg mot noen vi ikke kjenner i det hele tatt?  

Oppgave for denne uken: 

o Finne noen du ikke kjenner på skolen eller i nabolaget 

o Gjøre noe hyggelig for denne personen (men med tanke på sikkerhet!) 

o Ikke forvent gjengjeld 

Du trenger ikke kjøpe noe. Tiden din er like verdifull.  

Etterpå snakker dere sammen om hvordan dere opplevde dette.  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Globalisering  

På den nye videregående skolen som ADRA har bygd i Bulbula, diskuterer elevene: 

Hva betyr globalisering, og hvordan påvirker det oss som bor i utviklingsland?  

- Denne skolen ville ikke fantes, om det ikke var for globaliseringen, sier en av elevene.  

- Dette er en fin skole med malte vegger, gulv, store vinduer, pulter og stoler. Vi har 

læremateriell; bøker, pc og tavler. Noen av oss har egne 

Facebook-kontoer.  

En annen av elevene sier at mange, særlig de som er litt 

eldre, frykter at tradisjoner og kultur går tapt i 

globaliseringen. – Vi må vel være enig i at mye er bra, 

men andre ting kan være skadelig for miljø og 

tradisjoner, sier eleven.  

Hva mener du? 

 

Medgift 

Når en gutt gifter seg i Etiopia, er det vanlig tradisjon, i hvert fall på landsbygda, at hans 

familie gir en gave til jentas familie. Dette systemet fantes også i gamle dager i Norge, og vi 

kalte det for medgift. I Etiopia kan medgiften dreie seg om 2000 birr, kanskje 20 tepper og 

20 kuer. Det er en ganske stor verdi for mange familier. 

 

 

ORD 

I ADRAs Hjelpeaksjonsbrosjyrer finnes mange ord. Noen av ordene kan være kompliserte 

for barn og tenåringer å forklare. Plukk ut en del av disse ordene, skriv de på en lapp. La 

elevene plukke lapper. La elevene først studere Hjelpeaksjonsbrosjyren. Deretter er 

oppgaven å forklare hva ordet på lappen betyr. Eleven kan be om hjelp fra en medelev om 

hun ikke kan forklare. La andre elever stille spørsmål om det er noe uklart i forklaringen.  



 

 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

Storyline om en landsby i Etiopia og menneskene som lever der. 

En storyline er en temafortelling som lærer og elever lager i fellesskap, med en start, en 

utvikling og en avslutning. Metoden kan brukes og tilpasses til alle klassetrinn.  

 

Hovedelementene består av tid, sted, aktører og hendelser. Læreren kjenner den røde 

tråden i historien og introduserer og planlegger overraskelser (for eksempel i form av 

konflikter, uenigheter eller praktiske utfordringer som naturlig oppstår i et samfunn) 

underveis ved hjelp av nøkkelspørsmål.  

 

Et sentralt kjennetegn ved storyline er at elevene ikke belæres, men lærer gjennom å 

oppdage, reflektere og handle. Aktivitetene er organisert slik at elevene opplever at de står 

sammen om et prosjekt, at de lykkes og får et eierforhold til arbeidet. Elevene henter 

informasjon og øves i samarbeid. Læreren opptrer som den gode veileder.  

 

Det bør settes av litt tid så ofte som mulig, og kanskje beregne 4 – 6 uker til 

gjennomføringen. Det er mulig å dele opp arbeidet slik at en har et kort eller lengre 

opphold. I storylinearbeidet kan en innlemme mange fag som norsk, engelsk, samfunnsfag, 

natur og miljøfag, kunst og håndverk, musikk, mat og helse og KRLE. Arbeidet kan 

presenteres som presentasjonsvegg eller en modell. 

 

Etter at en har gjort et forberedelsesarbeid i klassen med å snakke om landet eller arbeide 

med faktaark, kan arbeidet med storyline begynne.  

Dette er forslag til hjelpespørsmål i prosessen: 

- Hvordan ser landsbyen ut?  

- Hvordan ser husene ut? 

- Er det andre hus enn bolighus i landsbyen? 

Elevene kan deles i grupper og lage modeller av landsby og hus. (Veggbilde eller på et 

bord) 

Videre kan en spørre: - Hvem bor i landsbyen? 



 

 

Lag familier og presenter familiene på plakater.  

Hvert familiemedlem skal presenteres, gjerne med sin livshistorie. Her ligger det mye 

praktisk skrivetrening som kan skape læreglede.  

Videre:  

- Landsbyen skal ha et navn, det finnes husdyr og ville dyr.  

Hvordan leves livet i landsbyen? Lag lister over hva vi vet – og hva vi vil vite mer om. 

 

Så møtes landsby-komiteen. Hva slags utfordringer har vi? Går jentene på skolen? Forstår 

foreldrene at det er viktig at barna går på skolen? Er det skadelige tradisjoner eller praksiser 

vi vil endre? Hvordan kan vi arbeide for å utvikle landsbyen positivt videre? FN og barns 

rettigheter må gjerne trekkes inn i arbeidet. 

 

Storyline skaper minner og læreglede!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILDE 

 

Hva ser du på bildet? 

Hva forteller bildet? 

Hvordan opplever du bildet? 

Lag en fortelling til bildet. 

Lag et dikt til bildet. 

Fortell om bildet til en annen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slik kan vi arbeide med lærestoffet:  

(tilrettelegges for ulike klassetrinn) 

 

- Tankekart: Hva kan vi før vi begynner arbeidet? Hva vet vi nå? 

 

- VØL-skjema: Arbeid med lærestoffet og læringsmålene ut fra et VØL-skjema: Dette vet vi, 

dette ønsker vi å vite, dette har vi lært.  

Dette vet vi Ønsker å vite Dette har vi lært 

 

 

 

 

  

 

 

 

- Stjerneorientering: Lag et kart over skolen og området rundt skolen. Oppgaver og spørsmål 

plasseres og markeres på ulike poster. Gruppene må komme tilbake til læreren og kartet for 

å finne ut hvor de skal gå for å finne neste post. 

 

 

 

 

 

- Skriveoppgaver. Skriv fortelling eller stil basert ut fra klassetrinn og læringsmål. 

 

- Forsk: i egen familie. Hvem var den første jenta i din familie som fikk utdannelse? Finn ut 

mest mulig om henne og fortell andre om det.  

Forsk: Kjenner du noen fra Etiopia? Intervju disse personene og få dem om mulig til å 

fortelle sin historie til deg. Fortell andre om det du har lært. 

Forsk: Velg tema og læringsmål. Presenter for klassen. (For eksempel lære om FN-

organisasjoner eller tema knyttet til barnekonvensjonen, fattigdom eller utvikling.) 

Forsk: Hvorfor mener ADRA at det er så viktig at barn og ungdom går på skolen? 

 

- Lag et miniforedrag ut fra nøkkelord i tekstene om Etiopias historie. 

 

- Jobb sammen i gruppe og gjenfortell innholdet i tekster om Etiopias historie eller om 

Etiopia i dag – eller velg et relevant tema: Samle informasjon ved intervju, spørreskjema eller 

observasjon. Presentere.  

 

Kart 



 

 

- Del elevene inn i grupper som lærer, leser, forsker og undersøker om hver sin FN-

organisasjon av de fem nevnte. Læreren hjelper til med å finne aktuelle bøker som er 

tilgjengelige på skolen, samt godkjenner seriøse nettsider.  

 

- Blogginlegg. Lag et blogginnlegg for å summere det du har lært.  

 

 

Finn ordene: 

 

B B V H G V I Q E U I K S V P   

M C T N O F F A T T I G D O M   

Y J J F R C O S U V U J Z Q M   

N D O S G K U T S I N D P U J   

D Z L K A F V J A K S B S N E   

I N F O N Z E A M L G O Z D N   

G S T L I T R T B I U J Q E T   

H V A E S D D A A N T B K R E   

E S L U A E E B S G T Z U V O   

T P L A S S N D S S J G N I Y   

E U U D J K Z I A H P H N S H   

R V X R O F R Q D J B B S N E   

H G O A N K Q X E E T A K I G   

V E R D E N S D E L P R A N O   

T B O K S T A V R P T N P G D   

ADRA 

AMBASSADE 

BARN 

BOKSTAV 

FATTIGDOM 

GUTT 

JENTE 

KUNNSKAP 

MYNDIGHETER 

ORGANISASJON 

SKOLE 

TALL 

UNDERVISNING 

UTVIKLINGSHJELP 

VERDEN 

VERDENSDEL 
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Flagg  

Etiopias flagg er grønt, gult og rødt. Det grønne betyr håp og 

fruktbarhet, det gule betyr rettferdighet og harmoni, og det røde 

betyr forsvar av landet. Symbolet i midten står for fred og 

fellesskap. 

 

Flagget i Oromia-regionen er annerledes. Det er rødt, svart og hvitt. I 

midten er det tegning av et fikentre. Treet minner om at det alltid har 

vært slik at de eldste i landsbyene møtes under trærne for å diskutere 

og finne løsninger. Det røde betyr at seieren kommer etter at man har kjempet. Det svarte 

står for uvitenhet, og det hvite betyr fred.  

 

 

Kristendom og religion 

Deler av befolkningen i Etiopia ble kristne allerede på 300-tallet. Ca 40 % tilhører den 

etiopisk ortodokse kirken som har røtter i denne urgamle kristendommen, men ca. 19% av 

de kristne er protestanter. 33 % er tilknyttet islam, og 5 % identifiserer seg med tradisjonelle 

religioner. 

 

 

Natur og landskap                                             

Naturen i Etiopia er veldig variert. Her finner du alt fra savanne, fjellområder og ørken.  

Etiopia har et rikt fugle- og dyreliv. Viktige husdyr er kyr, geiter, esler, kameler og 

dromedarer. I tillegg til å være nyttedyr, er dyr ofte regnet som «penger i banken».  
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Klær 

Nasjonaldrakten som ofte brukes i Etiopia er laget av vevet bomull som er brodert rundt 

kantene i friske farger. Folkeslagene i sør og vest bruker andre klær som er mer i tråd med 

deres tradisjon. Noen folkegrupper i sør dekorerer også kropp og ansikt.  

 

 

Mat: teff, wat og injera 

Den mest kjente kornsorten som dyrkes i Etiopia er teff. Fra teff-melet lager etiopierne 

nasjonalretten som de spiser så ofte de kan: injera.  

 

Injera er laget av teff og surdeig og ser ut som en stor, luftig pannekake, men smaken er 

helt annerledes. Ofte legges injera ut på et stort fat som dekkes med forskjellige sauser av 

bønner, linser, potet, grønnsaker og kjøtt. Sausene, eller stuingene, kalles wat. Før det 

spises, vaskes hendene nøye. Man bryter av et lite stykke injera som man samler litt av 

sausen i. Mange etiopiere er veldig glad i sterk, krydret mat, men det er ikke alle sausene 

som er like sterkt krydret.   

 

Teff er bittesmå korn, omtrent like små som valmuefrø. 

Kornet trives godt i høyden og det klimaet som finnes i 

store deler av Etiopia. Her har det vokst og grodd i mange 

hundre år. Teff er veldig sunt. Det inneholder protein, 

kalsium og jern, og er bra for balanse av blodsukkeret. 

 

 

Legenden om kaffens opprinnelse 

Kaffe ble først oppdaget i Etiopia og dyrkes i det etiopiske høylandet. De fleste voksne og barn i 

Etiopia kjenner den 1500 år gamle historien om hvordan kaffen først ble oppdaget: 

 

En dag så gjetergutten Kaldi at geiteflokken han passet, oppførte seg så merkelig. 

Geitene hoppet og danset som aldri før. Kaldi tenkte det var noe de hadde spist, og 

oppdaget raskt at alle geitene gjerne ville spise små røde bær som vokste på 

busklignende trær.  
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Kaldi spiste en håndfull av de små 

bærene, og det tok ikke lang tid før 

også gjetergutten hoppet og danset 

rundt med sine geiter. En passerende 

munk så Kaldis oppførsel, munken 

ble forklart årsaken, og ikke lenge 

etterpå ble kaffen et viktig middel 

mot søvn under bønnen i klosteret.  

 

I dag spiller kaffeseremoniene en viktig 

sosial rolle i Etiopia. Viktig tilbehør er 

gress på gulvet og glødende kull.  

Kaffe er den viktigste eksportvaren. 

Dernest eksporteres krydder og 

grønnsaker i tillegg til mye annet.  

 

 

Etiopisk tid 

I Etiopia begynner dagene når solen står opp kl. 6:00 om morgenen. 

Når klokka er 7, er dagen derfor 1 time gammel. Etiopiere sier at 

klokka er 1:00 når den for oss er 7. Når vår klokke er 13:00, vil den 

derfor med den Etiopiske tiden være 7:00. 

 

 

Etiopisk kalender 

Etiopia har en egen solkalender: Det nye året begynner 11. eller 12. september i henhold til 

europeisk tidsregning. Året har 12 måneder med 30 dager; de resterende dagene utgjør 

den trettende «måneden». Nummereringen av årene er forskjøvet i forhold til den vestlige, 

gregorianske kalenderen. Den etiopiske kalenders år 2001 begynte f.eks. 11. september 

2008 etter europeisk tidsregning.  

(Fra Store norske leksikon) 

          

 

          Tørrhavn 

Etiopia er det mest befolkede landet i verden som ikke har en egen kystlinje. Men 

nabolandet Djibouti grenser til Rødehavet og Det indiske hav. Store skip med varer 

ankommer Djibouti, og derfra sendes varer til Etiopia, blant annet ved hjelp av jernbane. I 
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nærheten av hovedstaden Addis Abeba er store landområder langt inne i landet 

«tørrhavner», eller «containerhavner».  

 

 

Folk og ledere  

Den føderale demokratiske republikken Etiopia, har vist gode resultater på mange felt. 

Barnedødeligheten er halvert de siste årene, og gjennomsnittlig levealder øker. Økonomien 

har blitt styrket.  

 

Demokrati  

Et demokrati handler om mye mer enn flere partier og frie valg. Et demokrati kjennetegnes 

ved organisasjoner, institusjoner, uavhengige domstoler og revisjon, fri presse, frie 

universiteter og frivillige organisasjoner. Demokrati handler om hvordan man behandler 

minoriteter og de som har mindre makt og er svake i samfunnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Etiopias historie 

Etiopias rike, tidlige historie er en blanding av fakta og legender. Her er et sammendrag av noen 

hovedlinjer i historien, inspirert og forkortet fra tekst i Store norske leksikon:  

 

 

Tidlig historie 

 

Ifølge legenden går Etiopias historie mer enn 

3000 år tilbake, og ble grunnlagt av Menelik 1, 

som var sønn av kong Salomo og dronningen av 

Saba. Egypterne fulgte Nilen til Etiopia på jakt 

etter gull og slaver.  

 

 

 

De arabiske innvandrerne trengte inn i landet, til dagens Eritrea og Tigray, og la i år 500 f.Kr. 

grunnen for Aksum-riket. Under keiser Ezana (ca. 320–350) ble kristendommen gjort til statsreligion. 

Allerede i år 615 e. Kr. kom Aksum i kontakt med islam, da profeten Muhammed på grunn av 

forfølgelse i Mekka sendte sine første tilhengere til Aksum, hvor de ble beskyttet av den kristne 

kongen. I de kommende 250 år lå Aksum i krig med de arabiske nabostatene og la deler av Arabia 

under seg, til det led nederlag ved Mekka i 570 og ble kastet ut av den arabiske halvøy. Aksum-riket 

ble isolert fra den øvrige kristne verden og gikk i oppløsning på 600-tallet. Det ble avløst av Zagwe-

dynastiet (1137-1270), som flyttet det politiske tyngdepunktet sørover og som stod for byggingen 

av de kjente Lalibela-kirkene som besøkes av mange turister hvert år.  

 

            

           

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

AKSUM 

LALIBELA Foto: Unesco 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Middelalderen 

Konkurranse om kontroll over de viktige handelsrutene til somali-kysten førte til økende konflikter 

mellom sultanatene og det kristne kongedømmet utover 1300-tallet, og de kristne hadde i lengre 

perioder makt over sultanatene. Ved et slag ved Tana-sjøen i 1543 ble Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi 

drept, og den muslimske hæren tvunget tilbake. 

 

Krigen hadde imidlertid medført betydelige ødeleggelser og en stor grad av utmattelse. Dette la 

landet åpent for oromoene som få år tidligere hadde startet å flytte nordover. Oromoene hadde sitt 

utgangspunkt i det sørlige Etiopia. 

 

Keiser Fasiladas etablerte Gondar som permanent hovedstad, og dette la grunnen for økende 

regionale opprør. Fra midten av 1700-tallet gikk riket langt på vei i oppløsning. Lokale konger styrte 

løsrevne provinser, og det utspant seg en maktkamp mellom personer og folkegrupper, særlig 

mellom amharene og oromoene. Det var først etter 1855 at Etiopia igjen ble samlet under keiser 

Tewodros 2.  

 

I 1896 anerkjente Italia Etiopias suverenitet mot at Etiopia anerkjente Italias koloniherredømme over 

Eritrea. Keiser Menelik fortsatte arbeidet med å utvide sitt rike, og la nye områder i sør og i vest 

under tronen. Resultatet av dette var dannelsen av Etiopias grenser slik vi kjenner de i dag. Menelik 

la stor vekt på å modernisere Etiopia, og i 1887 grunnla han den nye hovedstaden Addis Abeba. I 

1894 introduserte Menelik landets første valuta og frimerker og gjorde mulig bygging av jernbane 

og telegraflinje fra Djibouti til Addis Abeba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiopiske birr 



 

 

 

 

 

Haile Selassies regjeringstid (1930–1974) 

 

Ras Tafari Makonnen ble kronet til keiser i 1930 under navnet Haile Selassie 1. Men til tross for en 

vennskapsavtale, angrep Italia Etiopia uten krigserklæring i 1935, og Haile Selassie ble tvunget til å 

søke eksil i London. Først med Italias krigserklæring overfor Frankrike og Storbritannia 10. juni 1940, 

fikk Etiopia allierte. I april 1941 frigjorde sørafrikanske styrker Addis Abeba. I 1942 ble en avtale 

undertegnet, hvor Storbritannia anerkjente Etiopia som selvstendig stat. 

 

Etter krigen fortsatte keiser Haile Selassie sin moderniseringspolitikk. I 1962 ble Eritrea annektert 

som Etiopias 14. provins. Dette la grunnen for frigjøringskrigen i Eritrea som startet i 1961, og som 

utviklet seg til Afrikas lengst pågående krig til den ble avsluttet i 1991. 

 

 

Haile Selassie overlevde et kuppforsøk i 1960, men motstanden mot hans styre vokste utover 1960-

årene. Misnøyen rettet seg mot det føydale styresettet, keiserens eneveldige makt og den 

økonomiske situasjonen. 

 

 

I årene1972–74 ble Etiopia hjemsøkt av en alvorlig tørke, 

som krevde om lag 200 000 menneskeliv, først og fremst 

i Wello og Tigray. Keiseren forsøkte å holde omfanget av 

sultkatastrofen skjult, både for landets egne innbyggere 

og for omverdenen. Det førte til at hjelp ikke kom frem, 

og kombinert med omfattende korrupsjon i 

statsadministrasjonen, førte håndteringen av tørken til 

keiserens fall. En annen hovedgrunn til at Haile Selassie 

ble styrtet i 1974, var misnøyen med krigføringen i 

Eritrea blant de ledende militære. 

 

Etter andre verdenskrig fremstod keiser Haile Selassie 

som en moderniseringsvennlig leder, men hans 

reformer fant sted bare på overflaten. I 1974 var Etiopia 

et av de fattigste land i verden. Man vet ennå ikke når 

og hvordan keiser Haile Selassie døde, men han ble 

etter all sannsynlighet myrdet av nye makthavere kort 

tid etter at han ble avsatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do not worship me, I am not God. I'm only a man. I worship Jesus Christ. 
Haile Selassie 

Bob Marley var en verdensberømt 

reggaemusiker fra Jamaica, og tilhørte 

rastafarireligionen. Rastafariene 

opphøyde Haile Selassie til å være Gud. 

Haile Selassie selv skal ikke ha vært 

særlig begeistret for tanken.  



 

 

 

 

 

 

Republikk – Med etiopisk marxisme/sosialisme 

 

I mars 1975 ble Etiopia republikk. En form for etiopisk marxisme/sosialisme ble satt ut i livet bl.a. 

gjennom nasjonalisering av alle banker og flere finansinstitusjoner og industriforetak, og en 

omfattende jordreform ble satt ut i livet. All jord ble nasjonalisert, og hver bonde fikk seg tildelt 

inntil ti hektar. I byene ble en stor del av boligmarkedet nasjonalisert. I 1979 ble en komité satt ned 

for å forberede dannelsen av et marxist-leninistisk parti. Partiet, etter modell av det sovjetiske 

kommunistpartiet, ble stiftet i 1984. 

 

Militærregimet fortsatte krigføringen i Eritrea. Sovjetunionen ble Etiopias viktigste våpenleverandør 

fra 1977. 

 

Mengistu forsøkte i 1980-årene å danne en sosialistisk stat basert på østeuropeisk modell i Etiopia, 

og foretok et hamskifte fra militært til sivilt styresett, selv om de fleste lederne fortsatt hadde militær 

bakgrunn. På slutten av 1980-tallet ble den marxistiske politikken mer pragmatisk. I tillegg kom det 

økende internasjonal motstand, ikke minst fra Sovjetunionen, mot den fortsatt pågående krigen i 

Eritrea og Tigray. Det var denne krigen som til sist felte Mengistus regime. 

 

Etiopia fra 1990-årene 

 

Etter Mikhail Gorbatsjovs maktovertakelse i Sovjetunionen, og da den kalde krigen gikk mot slutten, 

falt støtten til Mengistu-regimet gradvis bort. Den etiopiske hæren led en serie nederlag, særlig i 

Eritrea og Tigray. 21. mai 1991 flyktet Mengistu Haile Mariam til Zimbabwe.  

 

En grunnlovgivende forsamling ble valgt i 1994, og denne vedtok i samme år landets nye grunnlov, 

som bl.a. innførte parlamentarisk styresett. Landet ble delt i ni delstater etter etniske skillelinjer. 

 

I Etiopia har reformen bl.a. hatt den effekt at den dominerende stilling til amhara-folkegruppen og 

den sentrale Shoha-provinsen er vesentlig redusert. Mens amharer utgjorde en stor del av den 

sentrale forvaltning så vel som politiske elite under keiserdømmet og militærdiktaturet, er denne 

dominansen etter EPRDFs maktovertakelse erstattet av en sterk innflytelse fra tigray-folket. 

 

I juni og november 2005 var det omfattende demonstrasjoner mot regimet i Addis Abeba. Regimet 

svarte med å slå hard ned på protestene, og ca. 100 000 demonstranter ble arrestert. Da de fleste 

opposisjonspolitikerne boikottet sine plasser i nasjonalforsamlingen, ble også disse arrestert og 

fengslet. Etter at de hadde bedt om unnskyldning for sine handlinger, ble de aller fleste sluppet ut.  

 

Valget i 2005 ble på mange måter et veiskille i etiopisk politikk. Det ble innledningen på et mer 

autoritært styre, hvor en rekke nye lover begrenset friheten til politiske partier, pressen og det 

øvrige sivile samfunn. Optimismen som rådet i 2005 ble erstattet av apati og frykt. Ved valget i 2010 

fikk opposisjonen inn kun to  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

representanter til nasjonalforsamlingen, og etter valget i 2015 ble ingen representanter fra 

opposisjonen valgt. Det er blant utenlandske observatører generell enighet om dette var resultat av 

utstrakt valgfusk.  EPRDFs leder og statsminister Meles    Zenawi døde i august 2012, og makten ble 

da overtatt av Haile Mariam Desalegn, som kommer fra den lille etniske gruppen wolaita i sør. 

 

 

Den etiopiske stat er blitt stadig sterkere fra 2000-tallet, og har utviklet et omfattende 

kontrollsystem. I 2014 oppstod demonstrasjoner blant oromo-ungdom som protesterte mot den 

såkalte Addis Ababa master-plan. Denne planen innebærer betydelig utvidelse av hovedstadens 

grenser. Oromoene mente, og mener, at dette ville medføre tap av oromo-land. Demonstrasjonene 

ble brutalt slått ned, men gjentok med ny og utvidet styrke fra november 2015.  

 

 

 

 

           Utenrikspolitikk 

Regionale konflikter har medført anspent forhold til flere naboland; særlig har forholdet til 

Somalia tradisjonelt vært anstrengt, bl.a. som følge av krav fra Somalia på landområder i 

Ogaden.  

 

 

Etiopia har i de senere år spilt en mer aktiv rolle i det regionale samarbeidet på det 

afrikanske horn. Dette engasjementet henger sammen med Etiopias raske økonomiske vekst 

de senere årene, hvor landet ser på seg selv om en viktig premissleverandør for utvikling og 

stabilitet på Det afrikanske horn.   

 

 

Israel har tradisjonelt hatt et nært forhold til Etiopia. I 1980-årene og frem til 1991 leverte 

Israel våpen til juntaen, mot at Israel fikk brakt ut etiopiske jøder, falasha, til Israel, først 

gjennom en hemmelig operasjon via Sudan, og senere åpenlyst fra Etiopia.  

 



 

 

Etiopia har tradisjonelt også hatt et godt forhold til Egypt. I 1999 inngikk Egypt, Etiopia og 

Sudan en avtale om strategisk samarbeid om Nilen. Dette har blitt mer anstrengt etter at 

Etiopia startet byggingen av den såkalte Great Renaissance Dam i 2011, noe som Egypt 

frykter vil redusere deres tilgang på vann.  

 

Som sete for hovedkvarteret til Organisasjonen for afrikansk enhet (fra 2002 Afrikanske 

Union), er Addis Abeba og Etiopia et utenrikspolitisk senter i Afrika, med mange 

ambassader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FN i verden 

 

FN er verdens første globale organisasjon, og ble dannet som en erstatning for det gamle 

Folkeforbundet etter 2. verdenskrig. Målet med FN ville være å arbeide for fred og hindre 

krig. De forente nasjoners pakt ble undertegnet 26. juni 1945, og Norge underskrev og 

ratifiserte avtalen det samme året. Hvert år feires FN-dagen 24. oktober.  

 

FN består av mange organisasjoner og forgreininger som har sine ulike oppgaver og 

ansvarsområder.  

 

Noen av de mest kjente og aktuelle organisasjonene innen FN er:  

Unesco 

WHO 

WFP 

Unicef 

UNHCR 

I nødsituasjoner som krig og naturkatastrofer, koordineres ofte den nødhjelpen som ADRA 

og andre organisasjoner gir, av FN.  

 

 
Barn har rettigheter 
 

I 1948 vedtok FN en verdenserklæring om menneskerettigheter. 11 år senere, i 1959, vedtok 

FNs generalforsamling ”Erklæringen om Barnets Rettigheter”. Erklæringen inneholder 10 

artikler som handler om barns rettigheter. 
 

En konvensjon er en beskrivelse av hva man har blitt enige om, en slags pakt. FN har laget 

mange konvensjoner om forhold og rettigheter i samfunnet. 1966 vedtok FNs 

generalforsamling to konvensjoner om menneskerettigheter: ”Konvensjonen om 

økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter” og ”Konvensjonen om borgelige og politiske 

rettigheter”. Begge disse konvensjonene understreker at barn har en rekke grunnleggende 

rettigheter. I november 1989 ble FNs konvensjon om Barnets Rettigheter”, som også kalles 

Barnekonvensjonen, vedtatt. 

 

Kortversjon av barnekonvensjonen finner du på regjeringen.no: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-

norsk/id87582/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk/id87582/


 

 

 

 

     Bærekraftsmålene 

Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015.  

 

Bærekraftig utvikling er samfunnsutvikling som 

imøtekommer dagens forbruksbehov - uten å 

forringe mulighetene for kommende generasjoner 

til å få dekket sine. 

Brundtlandkommisjonen 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

       

      HVA ER FATTIGDOM OG  

      HVORFOR ER NOEN FATTIGE? 
              Kilde og tekster fra FN-sambandet/globalis.no 

 

Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv. Fattigdom innebærer 

mer enn å ha lite penger til å kjøpe mat, klær og andre materielle goder, det begrenser 

også menneskers mulighet til å ha innflytelse over eget liv og til å ha en anstendig 

levestandard. Andelen fattige i verden synker i dag raskere enn noen gang. 

 

Absolutt fattigdom 

Absolutt eller ekstrem fattigdom innebærer at en ikke får dekket grunnleggende behov som 

vann, mat, klær, hus, tilgang på grunnutdanning og primære helsetjenester. Grensen for 

absolutt fattigdom går ved Verdensbankens fattigdomsgrense på 1,25 amerikanske dollar 

(cirka ti norske kroner) dagen. 



 

 

 

I 2010 ble 1,2 milliarder mennesker regnet som ekstremt fattige. 

 

Relativ fattigdom 

Relativ fattigdom er fattigdom sett i forhold til størstedelen av befolkningen i et land. 

Grensen for relativ fattigdom fastsettes gjennom en nasjonal fattigdomsgrense. 

 

Grensen for relativ fattigdom i et rikt land som Norge ligger på 50 prosent av 

medianinntekten, det vil si 196 000 for en husholdning (2008). Disse personene har ikke 

tilgang på en del goder som er vanlig i Norge, men ville vært velstående i mange av 

verdens fattigste land. 

 

Det er stor forskjell på absolutt og relativ fattigdom. 

 

 

 

           Så mange mennesker på flukt 

Ved utgangen av 2021, var 89,3 millioner mennesker på flukt.  

 

89,3 millioner mennesker er på flukt.  

 

36,9 millioner mennesker er flyktninger til andre land.  

 

53,2 millioner mennesker er på flukt i eget land: Internally Displaced 

Persons, IDP.  

 

41 % av verdens flyktninger er barn.  

 

72 % av flyktningene flykter til naboland. 

 

I 2021 var 5,1 millioner mennesker i Etiopia fordrevne.  

 



 

 

Flyktningregnskapet:  

Hos Flyktninghjelpen finner vi Global statistikk over mennesker på flukt: 

https://www.flyktninghjelpen.no/global/statistikk/statistikk/ Tallene inkluderer foreløpig ikke 

Ukraina, siden dette er for nytt til å ha kommet med i statistikkene.  

 

6, 7 millioner har så langt flyktet fra sine hjem i Ukraina: 

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine  

 

 

FNs flyktningkonvensjon skal sikre at alle som er på flukt fra uholdbare forhold i hjemlandet 

skal få opphold i et annet land til det er trygt å reise hjem igjen. Konvensjonen er en av de 

første som ble vedtatt av FN, i 1951.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor må noen flykte? Noen årsaker kan være krig, naturkatastrofe, forfølgelse, mangel 

på ytringsfrihet og trosfrihet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.flyktninghjelpen.no/global/statistikk/statistikk/
https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine


 

 

 

ADRA i verden   

 

ADRA er en ikke-statlig organisasjon som eies av Adventistkirken, 

organisert i et internasjonalt nettverk av selvstendige enheter. ADRA-

kontorene er ressurser for hverandre, og de samarbeider tett. ADRA er til stede i om lag 120 land i 

verden. Noen av disse landene, som Norge, er giverland eller støtteland. Andre land er de som 

gjennomfører prosjektene. På engelsk kalles disse «implementing countries».  

 

Hvorfor det er så viktig at barn går på skole 

ADRA Norge har et sterkt fokus på barn og 

utdanning. Utdanning er en viktig hjørnestein for 

all samfunnsutvikling som gir mennesker 

mulighet til å arbeide og klare seg selv. Barn som 

går på skolen gis muligheter til å kunne arbeide 

seg ut av fattigdommen. Utdanning reduserer 

barnedødelighet og mødredødelighet, bidrar til 

god psykisk helse, likestilling, stabilitet, bedre 

ledelse og demokrati i et samfunn. Utdanning 

forebygger at barn og ungdommer blir tiltrukket 

av miljøer med vold og terror.  

 

En stadig viktig årsak til at mange barn ikke går på skole i verden i dag, er at foreldrene deres ikke 

har gått på skole selv, og ikke forstår hensikten. Barnas arbeidskraft trenges hjemme. Jentene 

giftes ofte bort i ung alder – noen ganger fordi foreldrene trenger pengene eller på grunn av 

tradisjoner. 

Likeverdig, inkluderende utdanning styrker samfunn 

Barn med funksjonsnedsettelser, psykisk uhelse og lærevansker, er ofte de mest sårbare i et 

samfunn. Likevel har disse barna de samme rettighetene til utdanning som andre barn.  

ADRAs utdanningsprogram er helhetlig sammensatt av flere deler som til sammen skaper god 

inkluderende kvalitetsutdanning. Fokus på likeverd, inkludering og jenters utdannelse er en rød 

tråd gjennom programmet. Det handler om bevisstgjøring og holdningsarbeid i lokalsamfunnene, 

og arbeid overfor myndigheter, og fysisk tilrettelegging. 
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Kilder til innholdet i dette heftet: snl.no, fn.no, worldfactbook, flyktninghjelpen  

ADRA er Adventistkirkens bistandsorganisasjon med arbeid i 120 land. Vår oppgave er å tjene 

mennesker – så alle kan få de mulighetene i livet som Gud ønsker. Vi hjelper mennesker i nød 

uten å diskriminere, i tråd med menneskerettighetserklæringen art. 2. Vi samarbeider med 

mennesker i lokalsamfunn, organisasjoner, myndigheter, kirker, skoler og institusjoner for å 

skape rettferdig, bærekraftig og positiv utvikling. ADRA Norge legger vekt på å bedre kvinners og 

barns arbeids- og livssituasjon gjennom kvalitetsutdanning og livslang læring for alle.  

http://www.adranorge.no/

