
I november 2022 deltok jeg på et  
spennende prosjektbesøk til Mali  
sammen med utdanningsrådgiver 
Anine Lauterer. Som en del av  
ADRAs utdanningsprogram i Gourma 
Rharous i Timbuktu-regionen,  
underviste hun lokale, regionale og nasjonale veiledere 
fra kunnskapsdepartementet i inkluderende pedagogikk, 
positiv motivasjon og elevsentrert undervisning. Disse 
lederne var ivrige forkjemperne for barns rett til  
utdanning og utvikling.

Kamp for utdanning i Mali
I et møte med den norske ambassadøren i Bamako, 
Rigmor Koti, var kursdeltakerne en sterk stemme for 
betydningen av god utdanning som en nøkkel til å åpne 
muligheter i livet, som beskyttelse mot lediggang og 
rekruttering til ekstremistiske grupper. De roste ADRAs 
innsats i området, og ba ambassaden om fortsatt norsk 
støtte til de 25 skolene i ADRAs utdanningsprogram.  
For ti år siden ble området utsatt for angrep av  
ekstremister. Lærere flyktet, organisasjoner evakuerte 
til sikrere områder, og halvparten av skolene ble 
ødelagt. Mange barn mistet i flere år muligheten for 
skolegang. I 2017 ga Norad støtte til ADRA. I samarbeid 
med kunnskapsdepartementet i Mali, startet vi deretter 
et omfattende program for å bygge opp det nedbrutte 
utdanningssystemet i Gourma Rharous.  

For å kunne hjelpe seg selv og bidra i samfunnet
Professor i statsvitenskap og sosiologi, Anton Henrijck, 
gir en positiv referanse til den skandinaviske velferds-
modellen, og sier at det ikke først og fremst dreier seg 

om distribuering av penger, men om å utstyre så mange 
mennesker som mulig med god helse, ferdigheter og 
muligheter. Han sier noe særdeles viktig: «De fleste 
mennesker ønsker å arbeide, skape, bidra og delta i  
samfunnet, å bygge en familie og føle seg betydningsfulle».* 

Mange mennesker sitter fast i fattigdom eller makt-
strukturer der de har liten grad av frihet og med-
bestemmelse over eget liv og utvikling. Den viktige  
utfordringen «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, 
det skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12), blir derfor 
å bygge opp barn og unge, og sørge for at de blir verdsatt 
og får kunnskap og frihet til å ta egne beslutninger for 
å kunne bidra i samfunnet på en verdifull måte.

Viktig målestokk
Kvaliteten på demokrati og samfunn kan måles i hvor 
godt vi tar vare på de svakeste og de mest sårbare. 
ADRAs mandat er å tjene mennesker, så alle kan få de 
mulighetene i livet som Gud ønsker. Ansvaret for de 
svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet omfatter 
inkludering og omsorg for jenter, barn og unge med 
funksjonsnedsettelser, flyktninger, minoritetsgrupper 
og andre utsatte grupper som ofte holdes utenfor  
fellesskap og sosiale tjenester. 

Utdannelse er  
en kjærlighetshandling
PAULO FREIRE 1921-1997

quote-left

H
AL

VÅ
RS

RA
PP

O
RT

FO
R 

AD
RA

S 
G

IV
ER

E

JANUAR 2023Venn for livet

Te
ks

t: 
Bi

rg
it 

Ph
ili

ps
en

, B
rit

t C
el

in
e 

O
ld

eb
rå

te
n,

 G
ry

 H
au

ge
n 

– 
AD

RA
 N

or
ge

 |
 F

ot
o 

av
 a

ns
at

te
:  

To
r E

. T
je

ra
ns

en
, A

M
E 

| 
D

es
ig

n:
 c

at
ch

m
ed

ia
.n

o

Birgit Philipsen og Anine Lauterer 
underviser i Mali.

TRYGG TIL Å LÆRE  
– I EN OMSKIFTELIG  
VERDEN

Arrow-right

Investering i 
mennesker

*Atlas of European Values: Change and Continuity in Turbulent Times European Values Series, volume 1, Loek Halman, Tim Reeskens, Inge Sieben and Marga van Zundert, s 66 og 67.

BIRGIT PHILIPSEN | Generalsekretær ADRA Norge



12 måneder  
med ADRA, 2022

01 |  JANUAR: Tilbake til skolen etter korona
I januar ble ny rekord for Hjelpeaksjonen bekreftet med hele 4,3 millioner innsamlede 
kroner! Temaet for aksjonen var «Barn trenger skolen». Globalt ser vi at flere sliter 
som følge av pandemien. Mange barn og ungdommer har droppet ut av skolen.  
Når de først slutter på skolen, blir det krevende å komme tilbake. Jenter blir giftet bort 
tidligere – og gutter begynner å jobbe. For barn og voksne i land med krig og konflikt, 
er det enda vanskeligere. Derfor har vi jobbet bevisst forebyggende for å beholde  
barna på skolen, men også for å få barn og ungdom tilbake. 

02 |  FEBRUAR: Beskytt jentene
Når barn ikke går på skolen, øker sjansen for å havne i slaverilignende situasjoner.  
I Thailand er skolegang gratis, men når prisene for mat, transport og skoleutstyr øker, 
hender det ofte at familier lar barna jobbe i stedet for å sende dem på skolen.  
I Nord-Thailand er narkotika et stort problem. Når voksenpersoner blir «borte» fra 
familier, må de eldste barna ofte trå til for at familien skal få endene til å møtes.  
Veien til utnytting og prostitusjon er kort. ADRA beskytter gutter og jenter ved å gi 
skolestipend for å sikre at de kan fortsette skolegangen. For særlig sårbare jenter, har 
vi et beskyttelseshjem der de kan leve med trygge rammer og få omsorg og kjærlighet.

03 |  MARS: Nødhjelp til krigsrammede Ukraina
Den pågående krigen i Ukraina begynte i slutten av februar. ADRA hadde arbeid i 
Ukraina og nabolandene fra før, så hjelpearbeidet kom raskt i gang. Nødhjelp som  
mat, vann, tepper, madrasser og lignende ble kjørt inn i landet, og flyktninger ble 
evakuert ut. Adventistkirkene i Ukraina og i naboland åpnet dørene og huset tusenvis 
av flyktninger på vei til et tryggere sted. Arbeidet fikk støtte av flere organisasjoner  
i behov av lokal partner, blant annet Flyktninghjelpen, Care og Plan. Arbeidet  
pågår fremdeles. 

04 |  APRIL: Flyktninger i Norge
Flyktninger fra Ukraina strømmet til nabolandene, spesielt til Polen, Romania og  
Moldova. Mange kom også til Norge. I samarbeid med kirker ble det gjennomført 
språktreningsaktiviteter, nødvendigheter ble kjøpt inn til flyktninger på mottak, og 
lokallag hadde arrangementer for norske og ukrainske tenåringer. Med støtte siste 
halvår fra IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, har vi drevet språktrening 
gjennom ulike typer aktiviteter. Nå er det lokallag i Mandal, Mjøndalen, Moss, Oslo, 
Jessheim, Skotselv, Hønefoss, Tyrifjord (Hole), Sandnes, Stavanger og Vadsø.

05 |  MAI: Langsiktige holdningsendringer
I Etiopia bor Hindia. Etter overfall og kidnapping som ble beskrevet som «bruderov», 
ble jenta heldigvis reddet – hun som hadde trivdes og gjort det så bra på skolen.  
Det påtvungne ekteskapet ville tatt fra henne alle fremtidsplaner og drømmer. Takket 
være fokus på skolegang, og det langsiktige holdningsarbeidet som hadde pågått 
i lokalsamfunnet, reagerte folk momentant og i tide. I stedet for tvangsgifting og 
risikofylte barnefødsler, fikk hun fortsette på skolen og komme hjem. Men hun bærer 
fremdeles arr og vonde minner etter brutaliteten hun erfarte. ADRAs oppdrag handler 
om mennesker. Det finnes mange i tilsvarende vanskelige situasjoner som Hindia.  
Det minner oss også om hvorfor inkludering og arbeid med psykisk helse er så viktig.

06 |  JUNI: Gjenvinning og solcellepanel
ADRA gir yrkesutdanning for ungdommer i tre land: Etiopia, Somalia og Myanmar. 
Kavlifondet var ny partner i 2022 med 5,2 millioner kroner som skal brukes i Etiopia:
SUN-ALT Minst 360 unge skal få godkjent yrkesopplæring innen installasjon  
 og vedlikehold av solcelleteknologi. 
♲ Minst 600 unge skal få opplæring i gjenvinning. 
HEART-HALF Minst 600 studenter vil få økt tilgang til psykisk helsehjelp og psykososial støtte.

Her er et tilbakeblikk på året 2022.  
Slik har vi brukt pengene dine – og dette har vi fått til sammen:



07 |  JULI: Hjelpen skal fram
For å nå de som trenger det mest, kreves innsats. Mye av ADRAs arbeid foregår på 
avsidesliggende steder. Elver må krysses. Det kan være flom og dårlige veiforhold  
slik at man må gå i stedet for å kjøre. Men vi skal fram! Gjennom det globale ADRA- 
nettverket, kan vi være raskt til stede når katastrofer rammer med dedikerte ansatte 
og frivillige. Dette bildet er fra ADRAs skoleprosjekt i Sør-Sudan. Her er du som  
fastgiver med og sikrer at vi har egenandelen for å få støtte fra Norad.

08 |  AUGUST: Trygg til å lære
Hjelpeaksjonen begynner alltid i august. Årets tema var «trygg til å lære», og fokusland 
Etiopia og Ukraina – det ene i borgerkrig, det andre i krig med et naboland. Barn og ung- 
dommer som vokser opp i krig og krise, merkes for livet. Mange vil slite med frykt og  
psykisk overbelastning. Om lag 20 % av de som rammes av katastrofer, får psykiske lidelser,  
og mange flere sliter med psykiske problemer. Dette påvirker barnas læring. Barn og 
ungdommer som har et relevant og tilpasset skoletilbud med trygge rammer, klarer seg 
bedre. ADRA kurser lærere i klasseromsledelse og inkluderende skolemiljø. Positive 
mestringsstrategier og gode støttesystemer i lokalmiljøet, styrker selvbildet og gir trygghet.  
ADRA vektlegger derfor holdningsarbeid og kunnskap blant foreldre og lokalbefolkning.

09 |  SEPTEMBER: Tørke på Afrikas horn
I 2022 var det ekstrem tørke i flere land på Afrikas horn. I prosjektområdene våre 
sluttet barn på skolen fordi de ikke orket å komme fordi de var sultne. Familier flyttet 
på leiting etter mer mat. En løsning er mat på skolen. Vi har derfor gitt skolelunsj ved 
flere av prosjektskolene våre i Etiopia, Somalia og Sør-Sudan. Dette var vært mulig 
takket være gaver og Hjelpeaksjonen.

10 |  OKTOBER: Åpning av ny skole i Etiopia
Som en del av utdanningsprogrammet, bygger vi skoler, ekstra klasserom og toaletter.  
I oktober åpnet en helt ny ungdomsskole i Etiopia, til glede for ungdommene i distriktet. 
I et område rammet av tørke, kunne vi dele ut mat til hardt rammede familier, takket 
være generøse gaver fra bruktbutikkene HappyHand på Vik i Holde og i Moss. 

11 |  NOVEMBER: Kursing av lærere i Mali
I november gjennomførte ADRA et kurs i «Inkluderende utdanning for lærere» for repre-
sentanter for utdanningsmyndighetene i Mali. Kurset vil bli en del av lærerutdanningen 
i landet. Timbuktu-regionen i Mali har store sikkerhetsutfordringer. I tillegg medfører 
lærermangelen utfordringer med undervisning til barna. ADRA arbeider aktivt sammen 
med regionale og nasjonale skolemyndigheter for å gi utdanning til lærere. Utdanningen 
kan gjennomføres som deltidsstudium. Dette er viktig for de mange ufaglærte lærerne i 
regionen. «Takk for at ADRA har vært villig til å arbeide med utdanning i et område der 
ingen andre organisasjoner er aktive,» sa statssekretæren for utdanning i Mali nylig. 
Han mente at all utdanning i regionen stod i fare dersom ADRA skulle måtte trekke seg 
ut, og pekte på hvor viktig utdanning er for å motvirke radikalisering.

12 |  DESEMBER: Alternative julegaver
I tiden før jul kjøper mange gavekort fra ADRA som gis bort til venner og kjente. 
I noen år har vi solgt et gavekort som heter «hjelpemiddel», der inntekten går til 
hjelpemidler for barn og voksne med funksjonsnedsettelser i Syria. Da vi nylig fortalte 
vår samarbeidspartner i Syria om pengene, kom det svar fra Sofya i ADRA Syria: 
«Tusen takk for disse gode nyhetene på den første dagen tilbake på jobb i det nye året. 
Vi er veldig takknemlige, for vi jobber med et prosjekt som gir støtte til mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Mange trenger ulike former for hjelpemidler, men det koster så 
mye at de fleste ikke tar seg råd til å kjøpe det, så dette betyr veldig mye.» 

Tusen takk for alt du har vært med på i 2022  
– og takk for at du er med videre på laget i 2023!

STARS



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 globalt har arbeid i 120 land. 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.
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Å tjene mennesker – så alle kan få de mulighetene i livet som Gud ønsker

 

Nytt om navn

Raafat Kamal kom  
til ADRA Norge fra  
Adventistkirkens trans- 
europeiske divisjon, der 
han var leder. Nå er han 
seniorrådgiver i ADRA 
Norge for strategi og 
organisasjonsutvikling.

Derek Glass er leder  
for humanitær seksjon 
og begynte arbeidet i 
ADRA Norge i 2019.  
Han har tidligere  
arbeidet for ADRA i 
Sør-Afrika, India,  
Namibia og Myanmar. 

ADRA ble etablert som stiftelse 19. april 1993. 
Dette vil vi markere med et stort program  

i Oslo den 22. april. Vi håper å treffe mange av 
Venn for livet-vennene våre denne dagen! 

Velkommen til Mortensrud kirke! 

Kjenner du noen du vil spørre om å bli 
fastgiver? Nå er det enklere enn noen 
gang. Del QR-koden eller denne lenken:  
gi.adranorge.no/vennforlivet 

Verv en venn!

International day of people with disabilities 
ble markert den 3. desember i Sør-Sudan. Det 
var fullt program alle stedene med taler, dans og 
sang, der også vitnesbyrd og erfaringer ble delt.

1993 -  2023

Staben i 2023

Foto: © ADRA Sør-Sudan | Obedi Jimmi


