
Kuftu forteller at siden hun har lærevansker, begynte 
hun å se på seg selv som uegnet for videre skolegang: 
«Fra jeg var liten har jeg vært sen og strevd med å forstå 
og følge med de andre i klassen. Etter en tid fikk jeg 
veldig negative tanker om meg selv. Jeg tenkte at jeg var 
funksjonshemmet, og at jeg ikke burde fortsette å gå på 
skolen. Med årene mistet jeg all selvtillit. Jeg så på meg 
selv som helt håpløs! Hverken skolen eller familien hjalp 
meg i riktig retning. Læreren syntes bare at jeg oppførte 
meg dårlig, og moren min ville helst gjemme meg bort 
hjemme», forteller sekstenåringen.

Kuftu liker å være med og plante trær i skolehagen.  
Når skoledagen er ferdig, hjelper hun moren på den lille 
jordlappen ved huset, lager mat og henter vann.  
«Mamma har blitt snillere», mener Kuftu: «Etter alt det 
nye hun har lært, forstår hun meg bedre, og er snill. 
Hun passer til og med på at jeg ikke må jobbe for mye!» 

Da ADRA begynte et omfattende arbeid i lokalmiljøet, 
begynte forhold på skolen å endre seg. Skolemiljøet ble 
beveget i positiv retning av det nye som ble undervist 
og lært. Mange foreldre begynte å bry seg om skolen, 
og de påvirket hverandre. Lærere og foreldre fikk under- 
visning om hva inkluderende utdanning betyr. «Etter hvert 
begynte de å forstå og engasjere seg i mine problemer 
også», sier Kuftu. I nesten to år var hun en drop-out fra 
skolen, men nå sier hun fra hjertet at hun gleder seg til 
hver ny skoledag. Sånn har det aldri vært før! 

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. 
FRA ATLAS-ALLIANSEN

quote-left

H
AL

VÅ
RS

RA
PP

O
RT

FO
R 

AD
RA

S 
G

IV
ER

E

JULI 2022

Gleder seg til hver ny skoledag. 
Sånn var det ikke før.

Venn for livet

Te
ks

t: 
G

ry
 H

au
ge

n,
 A

D
RA

   
| 

   
D

es
ig

n:
 c

at
ch

m
ed

ia
.n

o

I en tid med mye politisk uro og usikkerhet, var det usikkert  
om familien kunne prioritere at Kuftu kunne fortsette å gå på skolen. 
Ikke var hun sikker på om hun var særlig velkommen der heller! 

Selvtilliten ble løftet, og jeg fikk nødvendig hjelp,» forteller Kuftu. 
Hun er spesielt glad for bøkene hun har fått på skolen, og at jentene 
får sanitærutstyr når de har mensen. Da slipper de å være hjemme! 
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Psykisk helse og ADRAs 
arbeid i Etiopia 

Barn i krig og konfliktområder mister mye 
verdifull tid i sitt liv som skulle vært benyttet 
på skolen for å lære. Parallelt kan andre typer 
konflikter ramme barn og ungdommer,  
familier eller lokalsamfunn. 
 
For at barn skal kunne lære noe på skolen, trenger de å 
ha sine grunnleggende behov dekket: søvn, mat og en 
opplevelse av trygghet. Alle mennesker har en psykisk 
helse, men den utfordres i krisesituasjoner, enten det 
er personlige kriser eller krisesituasjoner i et land. 

Men kriser kan gi økt oppmerksomhet for å bedre lands 
helsesystemer og integrere psykisk helse. Utdanning har 
alltid vært en prioritet i ADRAs utviklingssamarbeid  
i Etiopia. ADRA fortsetter arbeidet med yrkesopplæring, 
og har fokus på inntektsgivende arbeid. Vi bygger 
klasserom, toaletter, og gir vann til skoler. E-læring på 
PC og telefon, og strøm fra solceller, er en del av dette 
helhetlige arbeidet. Utdanning av lærere, rektorer og 
foreldregrupper er viktig. Lærere utdannes med tanke 
på fag, pedagogikk, metodikk og inkludering – med en 

forsterket innsats for psykisk helse. Landet Etiopia har 
vært urolig i mange perioder gjennom historien, ofte 
rammet av matmangel og humanitære kriser. Særlig 
urolig har det vært de aller siste årene, noe som påvirker 
de fleste landsdelene, men særlig i nord. Situasjonen er 
uoversiktlig og ustabil.

Venn for livet
Tusen takk for at du er en av ADRAs trofaste fastgivere! En av ungdommene vi  
hjelper er Kuftu, som vi forteller om i historien fra Etiopia i rapporten denne gangen.  
Tenk å få en ungdom som har slitt hele barndommen til å glede seg til hver  
ny skoledag! Det er virkelig verdt prisen!  ♥

Oppdatering om tildelingen fra Kavlifondet
ADRA mottok nylig hele 5, 2 millioner kroner til et 
samarbeidsprosjekt med Kavlifondet. I samarbeid vil 
ADRA og Kavlifondet arbeide i Etiopia for å styrke:

1. Yrkesutdanning for ungdom
2. Psykisk helse / psykososialt arbeid, ungdom
3. Fornybar energi (solceller) på skoler

På bildet overrekker Rune Mørland fra Kavlifondet 
sjekken på 5 220 000,- kroner til Generalsekretær  
i ADRA, Birgit Philipsen.

Kavlifondet er en stiftelse som eier hele Kavlikon-
sernet, og som deler ut hele overskuddet til gode 
formål. I 2021 delte Kavlifondet ut 93 millioner kroner 
til prosjekter innen to prioriterte områder; psykisk 
helse hos barn og unge, og gode løsninger for klima 
og miljø. Samarbeidet med ADRA vil styrke disse 
prioriteringene.

Kavlikonsernet er det eneste næringsmiddelkonsernet 
i Norge som deler ut hele overskuddet etter drift,  
til gode formål. Det allmennyttige er dermed ikke en 
del av virksomheten, men hele dens formål.



 

UKRAINA
Krigen i Ukraina begynte den 24. februar, og har 
ødelagt for mennesker, bosteder og infrastruktur 
mange steder i landet. Mange har blitt tvunget til å flykte 
til tryggere områder eller til andre land. Dessverre ser 
kampene ut til å fortsette i uoverskuelig framtid. 

1. ADRA fortsetter å tilby assistanse, hjelp, beskyttelse  
 og informasjon i Ukraina. 
2. ADRA jobber for den globale matsikkerheten som  
 er truet på grunn av krigen.
3. ADRA fortsetter å støtte arbeid i Ukraina og  
 intensiverer dette arbeidet sterkt de neste månedene. 

Konfliktsoner. ADRA hjelper med umiddelbare behov, 
evakuerer og tilbyr transport. 

Frigjorte områder. ADRA gir støtte til folk som  
returnerer, gir mat og pengekuponger etter behov,  
og bidrar med psykososial støtte. 

Vertskap for internflyktninger. ADRA gir nødhjelp.

Mikrolån. ADRA tilbyr mikrolån for lokale  
nødhjelpstiltak. 

Call-senter. ADRA driver et telefonsenter dit folk kan 
ringe for å få psykososial støtte, hjelp og informasjon.  

Når du har gitt pengegave på minst 500 kroner i løpet 
av et år til ADRA, kan du få fradrag for dette. Maksimal 
grense ble flyttet nedad i 2022 til 25 000 kroner.  
Vi registrerer deg gjerne for skattefradrag. Ta kontakt 
hvis du er i tvil om vi har de opplysningene vi trenger 
(navn, adresse, fødselsnummer).

Skattefradrag 2022

Hold deg oppdatert – og abonner på vårt nyhetsbrev: 
gi.adranorge.no/nyhetsbrev

Nyhetsbrev

2022 er Frivillighetens år, og ADRA har fått 
tildelt en egen dag: 27. august. 

I 2022 feires frivilligheten i Norge. Lag, fore-
ninger, kirker, frivilligsentraler, kommuner og 
andre inviteres til å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, å øke kjennskap og anerkjennelse 
– og til å få flere med! Året skal markeres fra 
nord til sør, på digitale og analoge flater,  
og i både fysiske og digitale arrangementer.

ADRAs dag i  
Frivillighetens år! 

Frivillighetens år

NYHETS-BREV

27.
august



ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse | Telefon 31 01 88 00
post@adranorge.no | Gavekonto 3000.30.31035 | Vipps #19543ADRANORGE.no 

ADRA er Adventistkirkens bistandsorganisasjon som arbeider i 120 land. Vi hjelper mennesker i nød uten å 
diskriminere, i tråd med Menneskerettighetserklæringen, art. 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.

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

Home sweet
lost, gone
Not yours or mine
Theirs
Your land, taken and tarnished
No questions asked
Your sacred space is now a danger zone
Ran from, for your life
From whom or what? To where?
Any. Where. Seek safety.
Lately, no ground is bound for saving
Start over, rebuild, return within your heart
Yesterday and tomorrow are two worlds apart
Citizen of self, no flag hangs high
No mast at half staff
No mourning of the past
Today may be your freedom at last
Welcome home.

AV RAJ TAWNEY, 
AMERIKANSK POET OG  
JOURNALIST. FRA NEW 
HUMANITARIAN.

A Poem for Refugees


