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For å motvirke sult og andre 
skadelige konsekvenser for skole- 
barna, arbeidet ADRA med å 
forebygge smitte, tilby alternativ 
undervisning og sørge for mat til 
skolebarn og familiene deres,  
der dette var mulig. Samtidig  
satte vi fokus på beskyttelse av 
barn og forsterket arbeidet med 
å styrke unges psykiske helse og 
redusere stigma og utestenging.
Langvarigheten og de omfattende  
konsekvensene av koronapande- 
mien har bidratt til å bremse 
utviklingen med å nå bærekrafts-
målene. Faren er en forsterket 
effekt av den globale klimakrisen, 
som rammer de fattigste og mest 
sårbare menneskene hardest, og 
medfører økt ulikhet, større fattig-
dom og dårligere matsikkerhet. 

Arnulf Øverland uttrykker vårt 
personlige og felles ansvar for å 
motarbeide urett og maktmisbruk 
i diktet Du må ikke sove, fra 1937:

Profetens ord i Jesaja 58,6-7 sier 
noe om Guds forventning til aktiv 
innsats mot urettferdighet og 
undertrykkelse: «Dette er fasten 
jeg har valgt: å løse urettferdige 
lenker, sprenge båndene i åket, 
sette undertrykte fri og bryte 
hvert åk i stykker, å dele ditt brød 
med sultne og la hjelpeløse og 
hjemløse komme i hus. Du skal se 
til den nakne og kle ham, du skal 
ikke snu ryggen til dine egne.»  

Jesus provoserte de religiøse 
lederne da han samtalte og spiste 
med de utstøtte – de som var 
nederst på rangstigen: tollerne, 
synderne og den samaritanske 
kvinnen. Han verdsatte og  
inkluderte alle og oppmuntret til 
ansvar og omsorg med ordene: 
«Det er barmhjertighet jeg vil ha, 
ikke offer».  

Takk til deg som i 2020 støttet 
ADRA Norges arbeid med å gi 
nødhjelp, utdanning og håp om en  
bedre framtid til barn og unge som 
er fanget i fattigdom, utrygghet 
eller utnyttelse. Vi er takknemlige 
for at vi kan se tilbake på et år 

med et fantastisk engasjement  
fra våre givere og samarbeids- 
partnere. Programmet Alle  
engasjert i november, med 
online deltakelse fra menigheter 
og støttespillere i hele Norge, 
demonstrerte en varm givervilje 
og fornyet oppfinnsomhet. 

Sammen skal vi fortsette å styrke 
innsatsen mot urett og gi barn og 
unge de mulighetene i livet som 
Gud ønsker at de skal ha!  

Birgit Philipsen
Generalsekretær ADRA Norge

OM ADRA 

ADRA er Adventistkirkens globale hjelpeorganisasjon som arbeider 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 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.

Annerledesåret
ADRA

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

Rettferdighet
     Omsorg 
  Kjærlighet

Da skolene stengte ned over hele verden våren 2020, samarbeidet ADRA Norge tett med våre  
partnerland for å skape gode løsninger og alternative undervisningsformer. Tross tiltak med 
e-læring, smågruppeundervisning og støtte til lærere og foreldre, falt elevtallene i utsatte land som  
Sør-Sudan til halvparten av vanlig nivå. Vi fikk rapporter om at stengte skoler kunne føre til økt 
sult, overgrep, vold, tidlige ekteskap og graviditeter blant unge skolejenter. Frykten var – og er –  
at mange barn, spesielt jenter og andre sårbare elever, aldri vil komme tilbake til skolen. 

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem 
og si: Det er sørgelig, stakkars dem! 
Du må ikke tåle så inderlig vel 
den urett som ikke rammer deg selv!»
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Vi gjentar det så ofte vi kan: Utdanning påvirker alle sider ved utviklingen av et samfunn, inkludert  
viktige sider som det å kunne forsørge seg selv og familien, og ta vare på helsen og miljøet. ADRA fokuserer 
på tilgang til utdanning, på kvalitet, og på inkludering av alle sårbare grupper. Vi jobber også for å styrke 
grunnleggende utdanningsstrukturer for å sikre bærekraftige utdanningstilbud. 

Alle barn  – på skolen!
Foto: © ADRA | Frank Spangler | ADRA Myanmar 

Motstandsdyktighet: Nyaluak og Su Su Paw
Det gjorde sterkt inntrykk på de som stod rundt og 
lyttet til trettenåringen Nyaluaks historie. For en 
motstandskraft og styrke! For et mot! Krigen hadde 
tvunget familien på flukt fra Sør-Sudan, ikke bare  
én gang, men flere ganger. De hadde overlevd på  
villmais og korn. Til slutt hadde de slått seg ned i en  
flyktningleir i Etiopia, rett på andre siden av grensen, 
der det var fred. Men familien lengtet hjem.  
Da ryktene om fred og bedre tider nådde familien, 
valgte de å gå mange mil hjem for å begynne på nytt. 
Alt de eide var stjålet, og hytta totalt ødelagt. Familien 
måtte bygge og plante. Sakte kom landsbysamfunnet 
i gang igjen. Den rådende freden gjorde det mulig å 
bygge og reparere latriner og klasserom. Skolen kunne 
begynne, og «da hadde endelig selveste håpet  
kommet tilbake», kunne Nyaluak fortelle.  

Su Su Paw bor et helt annet sted i verden, i Myanmar 
i Sørøst-Asia. Hun husker tilbake på de første barne- 
årene med en voldelig far og mye utrygghet i familien. 
Etter at foreldrene ble skilt, dro moren av gårde til 
Thailand for å finne arbeid. I dag sender hun fra tid 
til annen penger hjem, men det rekker ikke til stort. 
Bestemoren ønsker at Su Su skal slutte på skolen og 
reise etter moren for å finne arbeid. Bestemoren er 
uvitende om at Su Su, dersom hun reiser til nabolandet, 
vil ende opp nederst på rangstigen uten identitet, 
statsborgerskap eller rettigheter. I verste fall kan hun få 
jobb på en dårlig restaurant eller bar der hun utnyttes 
og risikerer å bli solgt, kanskje til sexindustrien.  
Heldigvis har Su Su gode lærere som påvirker og  
oppmuntrer henne til å fortsette på skolen, noe Su Su  
ønsker sterkt selv. Hun mener at framtiden er på  
skolen – og der vil hun være.  

Muligheter og hindringer
ADRA Norges utdanningsprogram i seks land har som  
målsetting at alle barn skal gå på skolen og lære.  
Covid-19 rammet i 2020 programmene i samarbeids- 
landene på ulikt vis, men vi intensiverte informasjons- 
arbeidet mot smitte, og fornyet fokuset på helse og  
hygiene. Byggearbeid kunne stort sett fortsette i 
mange prosjektområder. Vi bidro med teknologiske 
løsninger for undervisning i flere fag gjennom radio 
og interaktive undervisningsprogrammer på pc og 
telefon. Dette er hjelpemidler som vi vil fortsette å 
bruke og videreutvikle. Fattigdom, krig og konflikt 
hindrer stadig mange barn fra å gå på skolen.  
Det er et stort behov for skoler og kvalifiserte lærere.  
Å tilhøre en etnisk eller religiøs minoritet kan hindre 
utdanningsmuligheter for barn og ungdommer. 
Mange steder holdes så mange som 50 % av barna 
med fysiske og mentale funksjonsnedsettelser utenfor 
skolen.* For mange barn og tenåringer som faller ut av  
skolen, er alternativet tidlige ekteskap og graviditet, 
barnearbeid, eller å bli vervet til soldattjeneste.

*Kilde: Global Partnership for Education
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Men egentlig handler alt om mennesker. 
Det handler om det ene mennesket som får livet sitt forandret. 
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Covid-19 og utdanning
Pandemien har påvirket oss alle. På noen områder  
har nytenkning og innovasjon hatt gode vokseforhold.  
For ADRA er radio et tradisjonelt redskap for opplysnings- 
arbeid. Telefon, apper og nettsider med interaktive  
læringsprogrammer er i ferd med å bli allemannseie, 
særlig i asiatiske land. I samarbeid med det norske  
selskapet Zabai, arbeider ADRA for å styrke utdannings- 
muligheter for utsatte ungdommer gjennom e-læring og 
video på en plattform som er spesielt utviklet med tanke 
på utdanning i utviklingsland. 

Utdanningsprogrammet i delstaten Øvre Nilen i Sør-Sudan 
er et flerårig nødhjelpsarbeid. Dette siste året har ADRA 
bygget 30 klasserom og 34 latriner her. 

Informasjon  
og forebygging 
av korona er en 
naturlig del av 
ADRAs arbeid i 
koronatid. 

Mangt kan du greie deg utan. 
Men utan menneskevarme blir verdi for kald.

JAN-MAGNUS BRUHEIM

Tallenes tale – ADRA Norge
Hovedsamarbeidsland for ADRA Norge er 
Sør-Sudan, Somalia, Etiopia, Mali, Niger og  
Myanmar. Det er ADRA lokalt i disse landene 
som står for gjennomføringen av programmene, 
i samarbeid med ADRA Norge. I 2020 støttet 
Norad, Atlas-alliansen og Utenriksdepartementet 
ADRA Norges utdanningsprogrammer med  
ca. 70 millioner kroner. Private givere bidro 
med 8,9 millioner kroner gjennom fastgiver- 
ordningen Venn for livet, Hjelpeaksjonen og frie 
eller øremerkede gaver. Disse gavene brukes til 
egenfinansiering i de store utdanningsprogram-
mene, og støtte til Keep Girls Safe i Thailand, 
Adventist Learning Center i Libanon, mindre 
prosjekter i Europa, og internasjonal katastrofe-
hjelp gjennom ADRA International. 

Hvorfor? 
Vi blir heldigvis aldri vant til urett og urett- 
ferdighet. Vi blir ikke vant til at barn ikke får 
nok mat – eller at barn ikke får gå på skolen.  
Vi blir ikke vant til at barn hindres i å lære og 
leke. Nyttårsaften 2020 snakket kong Harald  
om håp. Han sa blant annet: 

Å håpe er en måte å leve på.
Håp er vilje, håp er handling.
Håp er å feste blikket på noe som gir oss  
mening – og følge det.

Nyaluak og Su Su fortjener en fremtid! Å tjene  
mennesker så alle kan få de mulighetene i livet 
som Gud ønsker, gir håp.

Foto: © ADRA | Frank Spangler | ADRA Myanmar

Inkludering
Gjennom ADRAs program utdannes foreldre,  
skoleledere og andre ledere i lokalsamfunn til å  
forstå betydningen av utdanning for gutter og jenter,  
og at det må legges til rette for funksjonshemmede og 
andre som ellers faller utenfor. Klasserom og skoler, 
latriner og brønner bygges eller repareres, og tilpasses 
behovene til barn med nedsatt funksjonsevne.  
Skolemateriell blir distribuert, og ny teknologi tas  
i bruk for å bidra til god læring. 
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UTDANNING I ETIOPIA, SOMALIA,  
SØR-SUDAN OG MYANMAR

SEAQE 2 er ADRA Norges utdanningsprogram som  
i særlig grad retter seg mot marginaliserte grupper, 
jenter, barn og unge med funksjonsnedsettelser. 
Elever, lærere og foreldre får opplæring og kursing 
på tvers av ulike bakgrunner og forutsetninger, 
tidligere skolegang og kjønn. Barn og unge får 
adgang til inkluderende utdanning i grunnskole og 
ungdomsskole, yrkesopplæring og livsferdigheter. 
Prosjektet vektlegger kvalitetsutdanning i kombina- 
sjon med konfliktløsingsstrategier, kommunikasjon  
og samarbeid. Skoleaktivitetene engasjerer elever  
og familier. Lokalsamfunnet involveres og utfordres. 
Lærere kurses i aktuell didaktikk og metodikk, slik 
at de kan sette den enkelte eleven i sentrum for 
all læring, undervisning og aktiviteter. Alle elever 
skal være inkludert og trygge, og få lov til å lære. 
Programmet er støttet av Norad.

NAVN:  Strengthen Equity, Access and Quality in Education 2
TID:  2019–2024
BUDSJETT:  NOK 196 483 904, hvorav 178 millioner fra Norad
SAMARBEIDSPARTNER:  Norad 

UTDANNING I NIGER OG MALI

SEAQE Sahel er ADRA Norges utdanningsprogram  
i Timbuktu-regionen i Mali, og i Tillabéri-regionen  
i Niger. Dette er generelt lite utviklede og utford- 
rende områder påvirket av jevnlige konflikter og 
usikkerhet. Prosjektet øker adgang til og styrker 
kvalitet i utdanning for mer enn 15 000 marginali- 
serte barn. Gjennom prosjektet legger vi praktisk 
og strukturelt til rette for barn med funksjonsned-
settelser, og for at tenåringsjenter skal fortsette på 
skolen. Skoler renoveres eller bygges. Lærere kurses 
i elevsentrerte undervisningsmetoder. Foreldre, 
skoleledere og foreldreutvalg kurses sammen med 
lokale skolemyndigheter for å styrke skolens plass 
og betydning i lokalsamfunnet. Programmet er 
støttet av Norad.

NAVN:  Strengthen Equity, Access and Quality in Education Sahel
TID:  2017–2021 (forventes forlenget til 2022)
BUDSJETT:  NOK 88 300 000, hvorav 80 millioner kr fra Norad
SAMARBEIDSPARTNER:  Norad

UTDANNING OG LEVEBRØD FOR FLYKTNINGER  
I UGANDA

Prosjektet PEACE jobber for sørsudanske flyktninger 
i Uganda, og for lokale innbyggere i vertskaps- 
kommunene. Fokus for arbeidet er utdanning, 
inntektsskapende arbeid og psykososial støtte.  
Prosjektet gir praktisk yrkesopplæring og markeds-
rettet utdanning for ungdom. Spare- og lånegrupper 
styrker familiers levekår. Trygge, barnevennlige 
sentre bidrar til å styrke barns mentale helse.  
Uganda er et av landene i verden som tar imot  
flest flyktninger, og har store flyktninggrupper  
fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken  
Kongo og Burundi. Programmet er støttet av Norad.

NAVN:  Program for Education, Advocacy, Counselling and 
Economic Empowerment
TID:  2020–2022
BUDSJETT:  NOK 11 712 660 totalt / NOK 4 233 703 til ADRA
SAMARBEIDSPARTNERE:  Norad, Strømmestiftelsen,  
KFUK-KFUM (Y Global), ADRA

UTDANNING FOR JENTER OG KVINNER I  
NIGER, SUDAN OG MYANMAR

BRIGHT er et helhetlig samfunnsutviklingsprosjekt 
som fokuserer på jordbruk og utdanning, og har 
som mål å bedre kvinners livssituasjon og få flere 
jenter til å begynne på skolen i Niger, Sudan og 
Myanmar. Målgruppen er 10 316 jenter, kvinner, 
gutter og menn. Prosjektet omfatter barn i alderen 
5–15 år som har sluttet på skolen etter kort tid,  
eller barn som aldri har fått begynne på skolen. 
Disse får nå tilbud om hurtigskole. Prosjektet i disse 
konfliktrammede områdene styrker likestilling, 
kapasitet og livsferdigheter for barn og voksne.  
ADRA Norge er utdanningsteknisk partner for 
ADRA Canada. Prosjektet er støttet av Global  
Affairs Canada. 

NAVN:  Breaking Barriers, Improving Girls’ Education,  
Hope and Totality
TID:  2020–2024
BUDSJETT:  CAD 256 248
SAMARBEIDSPARTNERE:  ADRA Canada, Global Affairs Canada

KEEP GIRLS SAFE - THAILAND

Keep Girls Safe er ADRAs prosjekt mot menneskehandel og moderne 
slaveri i Nord-Thailand. Prosjektet tilbyr et beskyttelseshjem for 
spesielt sårbare jenter. Her finner de et trygt sted å bo, omsorg og 
mulighet til utdanning. Jentene kommer oftest fra etniske minoriteter, 
og mangler statsborgerskap og rettigheter. ADRA hjelper barn og 
familier i prosessen med å søke om statsborgerskap og få rett til skole-
gang, studielån og helsetjenester. Informasjonskampanjer og arbeid i 
lokalmiljø og skoler, samt skolestipend er også viktige aktiviteter for å 
sikre framtiden for utsatte jenter.

NAVN:  Keep Girls Safe VI
TID:  2018–2021 (ny fase er under planlegging)
BUDSJETT:  USD 673 343, hvorav USD 180 000 (ca. 1,7 millioner) fra ADRA Norge
SAMARBEIDSPARTNERE:  ADRA i Canada, Nederland, Sveits, Tyskland, USA,  
Thailand og Norge

UTDANNING FOR BARN MED FUNKSJONS- 
NEDSETTELSER

ADRA har et spesielt fokus på inkluderende  
utdanning for barn med funksjonsnedsettelser  
i Niger, Sør-Sudan, Somalia og Etiopia. TOFI,  
Together for inclusion, er et samarbeid som  
fremmer funksjonshemmedes rettigheter i Afrika 
sør for Sahara, koordinert av Atlas-alliansen. 
ADRA implementerer TOFI på de samme skolene 
som får støtte igjennom SEAQE-programmet.  
Der SEAQE jobber for inkludering av alle barn, 
målretter TOFI innsatsen mot barn med nedsatt 
funksjonsevne. Synergien gir en unik mulighet for 
styrking av innsatsen for inkludering av alle barn 
på skolen. Prosjektet er støttet av Norad.

NAVN:  Together for inclusion 2
TID:  2020–2022
BUDSJETT:  NOK 33 728 138
SAMARBEIDSPARTNERE:  Norad, Atlas-alliansen m.fl.

UTDANNING I KRISE – UPPER NILE, SØR-SUDAN

Målgruppen for prosjektet i Upper Nile er barn, 
foreldre og lærere som har mistet skolegang gjennom 
mange år med krig og konflikter i delstaten.  
Til tross for ustabilitet, vender mange flyktninger 
hjem. Prosjektet gir barn og voksne, uavhengig av 
kjønn, bakgrunn og funksjonsevne, mulighet til 
skolegang og læring. Prosjektet vektlegger foreldre-
deltagelse og deltagelse fra lokalsamfunnene.  
Det spiller en sentral rolle for å få utdanning tilbake 
som en naturlig del av barnas hverdag, og bidrar 
til å beskytte de mest sårbare barna og gi psykosial 
støtte. Gjennom prosjektet bygges dialog, forståelse 
og samarbeid mellom folk og ledere i lokalsam-
funnene. Prosjektet er støttet av Norad.

NAVN:  Education in Emergency Upper Nile (EiE Upper Nile)
TID:  2020–2024
BUDSJETT:  NOK 60 305 110, hvorav NOK 50 880 000 fra Norad, 
NOK 8 790 000 fra LDSC og NOK 635 110 fra ADRA Norge
SAMARBEIDSPARTNERE:  Norad, LDSC

ADRA Norges utdanningsprogrammer 

Foto: © ADRA | Frank Spangler | Derek Glass | Britt Celine Oldebråten | Bjørn Knutsen | Birgit Philipsen | ADRA SomaliaADRA ÅRSRAPPORT 2020
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Michael fikk polio da han var barn, og ble lam i begge 
bena. Han ble mye mobbet av medelever, og holdt 
seg mest hjemme. Han var negativt innstilt til livet, og 
kunne være frekk mot andre elever på skolen. Dette 
endret seg når familien og lokalsamfunnet begynte å 
anerkjenne egenskapene og verdien hans for felles- 
skapet. Læreren forteller at Michael nå deltar på  
skolen som alle andre barn, og alltid er i godt humør. 
Han er flink til å snakke for seg, og forteller spennende 
og morsomme fortellinger. Barna liker å være sammen  
med ham, og han har vunnet mange venner som med 
glede hjelper ham å 
komme seg fra sted 
til sted ved å bære 
ham på en stol.

I 2020 besluttet 
ADRA Norge å  
forsterke innsatsen for å beskytte og fremme barn 
og unges psykiske helse i de utsatte områdene der vi 
arbeider. Konflikter, naturkatastrofer og fattigdom 
truer barns utvikling og framtidsutsikter verden 
over. Barn som bor i lavinntektsland er i større grad 
utsatt for vold, ødelagte familieforhold og dårlig 
fysisk helse, enn barn i høyinntektsland som Norge. 
Konflikter og kriser forsterker ytterligere faren for  
at barn utvikler psykiske lidelser som depresjon,  
angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD).  
Statistikker viser at ett av fem barn som har vært 
vitne til voldelige konflikter sliter med psykiske prob-
lemer i ettertid. Mangelen på psykiske helsetjenester i 

mange konfliktrammede land kaster en mørk skygge 
over de psykiske helsebehovene til barna. 

ADRA har, i samarbeid med Senter for krisepsykologi  
ved Universitetet i Bergen, konkrete planer for å møte  
noen av disse behovene. ADRA har i flere år jobbet for  
at barn skal kunne lære under inkluderende og trygge  
omgivelser som fostrer ikke bare akademisk utvikling, 
men sosial, moralsk, fysisk og emosjonell utvikling. 
Behovene er store, og påvirker også barns evne til 
å konsentrere seg og yte etter beste evne på skolen. 

Derfor har ADRA 
trappet opp innsatsen 
for å beskytte og 
fremme barns 
psykiske helse i sine 
utdanningsprogram-
mer. Ved å styrke de  

lokale støttenettverkene for barn og stimulere positive  
mestringsstrategier, ønsker man å redusere de negative  
psykiske konsekvensene av kriser, fattigdom og konflikt.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser er ekstra 
utsatt for psykiske plager. Redusert deltakelse, stigma 
og isolasjon er noen av årsakene til at mange barn 
med funksjonsnedsettelse også sliter mentalt. Barn 
med funksjonsnedsettelser vil derfor bli tatt spesielt 
hensyn til i innsatsen for å styrke barns psykiske 
helse. Heldigvis hører vi fortellinger om barn som 
Michael, som har opplevd en positiv forandring i livet 
etter at lokalsamfunnet ble engasjert.

Forsterket innsats for 

I 2020 besluttet ADRA Norge å 
forsterke innsatsen for å beskytte og fremme barn og unges 

psykiske helse i de utsatte områdene der vi arbeider. 

psykisk helse

Foto: © ADRA | Frank Spangler | Derek GlassADRA ÅRSRAPPORT 2020
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Digitalisert menneskehandel
Erfaring fra felt viser at mange jenter har blitt seksuelt 
utnyttet på grunn av moderne slaveri og menneskehandel. 
«Selv om man kanskje ikke hører så mye om at jenter blir 
solgt på samme måte lenger, vil jeg si at menneskehandel 
fortsatt eksisterer i Thailand», forteller Sereethammaphilat. 
Hun legger til: «Menneskehandlerne, noen ganger barnas 
egne slektninger, har funnet nye måter og nye triks for å 
tjene penger og ødelegge jenters liv. Dette er spesielt utbredt 
blant etniske minoritetsgrupper. Etter koronapandemien 
har plattformen for menneskehandel blitt mer digitalisert.»

«Jeg vet hva det vil si å ha en vanskelig barndom. Jeg vokste opp i en ødelagt familie, 
uten statsborgerskap. Da jeg var ni år gammel ble jeg solgt til en bar i Sør-Thailand  
der jeg måtte arbeide som hushjelp. Jeg ble slått og straffet hver dag.  
Jeg fikk ikke gå på skolen, og fikk ikke betalt for jobben», minnes  
Araya Sereethammaphilat, prosjektleder for ADRAs Keep Girls 
Safe-prosjekt i Nord-Thailand. Heldigvis ble hun reddet,  
og kan bruke erfaringene sine til å hjelpe jenter med  
samme bakgrunn.

Araya Sereethammaphilat, 
eller Aoy som vi kjenner henne 
som, er prosjektleder for Keep 
Girls Safe-prosjektet. Hun vet 
fra egen barndom hvor viktig 
et beskyttelseshjem og arbeid 
mot moderne slaveri er.

Kurser kirkene om menneskehandel  
og moderne slaveri
I Thailand finnes mer enn 30 etniske minoriteter. 
Flere har egne språk og kulturer på tvers av lande-
grensene til naboland. Mange er kristne. Kirkene 
og pastorene er derfor viktige brikker i å forebygge 
utnytting av barn i menneskehandel og moderne 
slaveri. «En pastor er ikke bare en religiøs leder, 
men også en som er sterkt knyttet til menneskene i 
sitt lokalmiljø. De er av og til de første som får høre 
om mistenkelige situasjoner og saker. Pastorer kan 
derfor være nøkkelpersoner mot menneskehandel», 
fortsetter hun. Så langt har ADRA besøkt 15 kirker i 
Thailand for å fortelle om menneskehandel, moderne 
slaveri og barns rettigheter. Flere besøk er planlagt så 
fort det blir koronamulig.

Et skjold som beskytter
Sereethammaphilat forteller at hun følte seg veldig 
trygg på hjemmet til organisasjonen som reddet 
henne da hun var ung: «Jeg fikk muligheter i livet 
som jeg aldri ville hatt ellers. På hjemmet fikk jeg 
kjærlighet og omsorg fra både personalet og andre 
jenter – helt til jeg fullførte universitetet og fikk  
thailandsk statsborgerskap. Derfor hadde jeg lyst til 
å jobbe for Keep Girls Safe-prosjektet og ADRA: fordi 
jeg ville hjelpe og støtte jenter i mitt eget lokalsamfunn.  
Jeg tror at hvis vi hjelper ei jente, så forandrer vi 
verden for dette barnet», slår Sereethammaphilat fast. 
«Keep Girls Safe må være som et skjold som beskytter 
og holder barn trygge og glade i lokalsamfunnet.  
Å hjelpe jenter og beskytte barn fra å bli utnyttet er 
noe vi aldri kan slutte med. Menneskehandlere finner 
alltid nye måter å utnytte sårbare barn på», avslutter 
Sereethammaphilat.

I Thailand finnes mer enn 30 
etniske minoriteter. Ofte mangler 

mennesker fra gruppene thailandsk 
statsborgerskap, og har dermed 
få rettigheter. Jenter fra etniske 
minoritetsgrupper er spesielt i 

risikogruppen for moderne slaveri 
og menneskehandel. Noe av det 

viktigste vi hjelper barn og familier 
med er statsborgerskap. Har du 

ikke statsborgerskap, har du heller 
ikke rett til skolegang og helse- 

tjenester. Prosessen er tidkrevende 
og kan ta mange år.

Foto: © ADRA | Britt Celine Oldebråten | ADRA Thailand

Kildehenvisning: Globaluke.no

Når vi hjelper ei jente 
forandrer vi verden

MODERNE SLAVERI
ER EN SAMLEBETEGNELSE FOR SITUASJONER 
DER MENNESKER UTSETTES FOR GROV  
UTNYTTELSE OG TVANG, OG KONTROLLERES 
GJENNOM MAKTMISBRUK, MANIPULASJON, 
TRUSLER, VOLD OG KRENKELSER. DE ER IKKE 
FRIE TIL Å FORLATE SITUASJONEN.

• Minst 40 millioner mennesker i verden  
 lever under slaverilignende forhold.  
 Pandemien har økt dette tallet.
• 1 av 4 i slaveri er barn.
• 3 av 4 i slaveri er kvinner og jenter.
• De 10 landene med høyest tetthet av  
	 slaveri	er	i	krig	og	konflikt,	og	har	under- 
 trykkende regimer.
• Asia og Stillehavsregionen har det  
 høyeste antallet utnyttede personer med  
 62 % av totalen. 
• Afrika har høyest tetthet av slaveri,  
 anslått til 7,6 personer pr. 1 000 innbyggere. 
• Det er store mørketall.
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«I år har fire gutter fra 11–13 år allerede sluttet på 
skolen fordi de måtte hjelpe familiene sine», forteller 
Alexis Hurd-Shires, leder av Adventist Learning Center 
(ALC), som gir utdanning til syriske flyktningbarn i 
Beirut. Etter eksplosjonen i august, og korona- 
pandemien på toppen av det hele, er gjennomsnitts- 
prisen på varer 5–6 ganger høyere enn før. Selv om 
familiene får noe arbeid innimellom, monner det 
ikke til å brødfø familien. For eksempel koster 5 kilo 
ris 13 % av gjennomsnittslønna, mens 5 liter matolje 
koster 25 %. «Det er vanskelig å holde følge med 
prisene. De øker hver dag. Gatene er stadig fylt av 
folk som protesterer mot at de ikke greier å forsørge 
familiene sine», sier Hurd-Shires.

Elever helt ned i 10-årsalderen jobber ti timer hver 
dag, seks dager i uka, for å hjelpe til å få nok mat.  
De jobber ofte i grønnsaksbutikker, på fabrikker eller 
som bud. Det er liten tid igjen til å være barn etter å 
ha jobbet hele dagen, gjøre lekser når man kommer 
hjem, og legge seg tidlig for å stå opp og gjøre det 
samme på nytt igjen hver dag.

Aldri har skolelunsj vært viktigere enn dette skole- 
året: «Mange morgener startet med tårer og vondt i 
magen. Da vi undersøkte dette, fant vi ut at mange av 
barna ikke hadde spist siden skolelunsjen dagen før, 
forteller Hurd-Shires. 

Skoleåret 20 / 21 startet med full kapasitet. Da myndig- 
hetene kom med krav om sosial avstand i klasserom-
mene, ble all plass tatt i bruk som klasserom. Likevel 
mistet flere elever skoleplassen. Fra Norge støttet vi 
ombygging av et lite skur på taket ved skolen. Slik 
fikk ytterligere seks elever mulighet til skolegang,  
og en lærer fikk jobb et helt år. Mot slutten av 2020 
ble det på ny økende smitte i Libanon, med mer enn 
5–7 000 nye tilfeller hver dag. På nytt ble ALC tvunget 
til å stenge ned og gjenoppta timer på nett. 

Pandemien fører til barnearbeid 12-år gamle Diana og den 14 år 
gamle søsteren har vært hoved-
forsørgerne i familien siden faren 
mistet jobben for et år siden.  
I koronatiden har det vært lettere 
å sende barn på jobb, siden de ikke 
har hatt like mange restriksjoner 
som voksne. Diana jobber 8 timer 
hver dag på en fabrikk som lager 
lys, og hun tjener ganske bra. 
Lønna holder akkurat til å betale 
husleia for de to små rommene 
som familien på åtte bor i. 

Her bidro ADRA  
Norge med akutt  
nødhjelp i 2020

2020 var et annerledes år. Barn over hele verden måtte være hjemme fra skolen 
på grunn av koronarestriksjoner. For mange ble det tøft, og i mange land er det 
vanskelig for barn å komme tilbake til skolen igjen. FN rapporterer at barnearbeid 
øker for første gang på to tiår. 9 millioner barn er i faresonen. 

«Kan jeg få med meg 
   restene hjem?»

«Det hadde vært en mulighet å dele klassene i  
morgen- og kveldsskift, og kutte ut skolelunsjen, men 
på samme tid ble skolelunsjen mer og mer verdifull. 
Flere foreldre mistet jobbene sine, og barna kom 
sultne til skolen. De begynte å spørre om det var rester 
eller grønnsaker til overs som de kunne ta med hjem», 
forteller Hurd-Shires. 

Libanon har nå åpnet opp igjen, og vi ber om at barna 
får fortsette på skolen, slik at de i det minste får et 
måltid om dagen. Fra Norge har vi sendt penger 
for å hjelpe skolelevenes familier med mat i denne 
vanskelige tiden. Matkassene er enkle og inneholder 
basisvarer som ris, bønner, pasta, olje og linser.  
Det betyr veldig mye for familiene som får maten.  

˰

Foto: © ADRA Sudan, Ahmed Classic | Adventist Learning Center  | ADRA Filippinene | ADRA Yemen | ADRA Croatia

ARMENIA OG ASERBAJDSJAN: 27. september brøt  
det ut kamper i grenseområdet mellom Armenia og 
Aserbajdsjan. ADRA ga mat- og hygienepakker til  
familier på flukt i begge landene.

AUSTRALIA: I begynnelsen av 2020 herjet skog- 
branner i Australia. ADRA bidro med generatorer,  
mat- og hygienepakker, kontantkuponger, psyko- 
sosialt arbeid og opprydningsarbeid.

FILIPPINENE: Vulkanen Taals utbrudd i januar 2020 
førte til at mange familier måtte flykte fra hjemmene 
sine. ADRA hjalp 2 250 familier med nødhjelpspakker 
med sengetøy og matkuponger. I tillegg hjalp vi familier 
som var rammet av tyfoner i Samar og Bicol. 

JEMEN: ADRA Norge støttet et helseprosjekt i Jemen 
gjennom ADRA Tyskland. Prosjektet driver 6 klinikker 
i Sa’asa, Hudayah og Hajjah-distriktene i det nordlige 
Jemen. Her får både barn og voksne hjelp. 650 familier 
har fått mathjelp i 6 måneder som et tilleggsprosjekt  
til helseprosjektet.

KROATIA: I juleferien 2020 kom nyheten om et stort 
jordskjelv i Kroatia. ADRA hjalp rammede familier 
med husly, nødhjelpspakker og varme måltider.

LIBANON: 2020 var et tøft år for familier i Libanon 
med politisk og økonomisk ustabilitet, pandemi og den 
store eksplosjonen i Beirut 4. august. ADRA Norge støt-
ter Adventist Learning Center med skolelunsj, og har 
også i denne vanskelige tiden sendt ekstra penger til 
matpakker til elevenes familier. Vi pusset opp et ekstra 
klasserom slik at 6 elever fikk mulighet til å fortsette 
på skolen da det var koronarestriksjoner. Etter  
eksplosjonen hjalp ADRA familier som hadde mistet  
alt med matkuponger og renovering av hus.

UGANDA: ADRA hadde en koronaforebyggings- 
kampanje i Rwamwanja flyktningleir i Vest-Uganda. 
Informasjon og kunnskap ble formidlet. 250 familier 
fikk praktisk kunnskap til å lage kjøkkenhager,  
og 257 hager ble opprettet gjennom prosjektet.  
11 lokalsamfunnsgrupper har lært å lage flytende  
og fast såpe. Deltakerne fikk en startpakke til å starte 
sin egen produksjon.

SØR-SUDAN: I samarbeid med Adventistkirken i 
Norge og Sør-Sudan, gjennomførte ADRA en fore- 
byggingskampanje mot korona i hovedstaden Juba.  
ADRA distribuerte også matpakker til sårbare familier.
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 ADRA NORGE

Aktivitetsregnskap 2020

ANSKAFFEDE MIDLER 2020 2019
Tilskudd
Offentlige
Norad / UD  70 127 352  60 993 999 
Andre  584 203  535 452 
Andre
Syvendedags Adventistkirken – Den norske union  781 522  805 320 
Andre  3 800 224  1 040 156 
Sum tilskudd  75 293 301  63 374 928 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  3 964 182  3 489 078 
Venn for livet  1 197 314  1 151 454 
Gaver til katastrofehjelp  203 453  125 281 
Andre øremerkede gaver  1 564 099  1 461 719 
Frie gaver  1 934 247  2 172 449 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  8 863 295  8 399 981 

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Salgsinntekter  10 575  -   
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter  10 575  -   

Finans- / investeringsinntekter
Finansinntekter  59 389  70 761 

SUM ANSKAFFEDE MIDLER  84 226 560  71 845 670 

FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  1 105 216  934 342 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  205 092  272 720 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  1 310 308  1 207 062 

Kostnader til formål
Forbruk tilskudd fra Norad / UD  65 836 415  57 279 611 
Forbruk andre tilskudd  3 720 891  786 314 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  1 839 568  3 060 652 
Formålsaktiviteter i Norge  1 431 428  1 764 232 
Andre kostnader til formål  2 343 713  4 257 461 
Sum kostnader til formål  75 172 015  67 148 269 

Administrasjonskostnader  2 629 747  2 433 440 

SUM FORBRUK AV MIDLER  79 112 069  70 788 771 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  5 114 491  1 056 899 

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. til Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  2 767 777  126 592 
Bruk av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  (277 803)  (514 940)
Ovf. annen formålskapital  2 624 517  1 445 247 

SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  5 114 491  1 056 899 

Inntekter 2020

Balanse pr. 31.12.20

EIENDELER 2020 2019
Anleggsmidler
Andre driftsmidler  278 733  266 661 

Omløpsmidler
Beholdninger  -    -   
Kortsiktige fordringer  1 355 510  2 109 425 
Bankinnskudd  29 541 133  30 992 759 
Sum omløpsmidler  30 896 643  33 102 184 

SUM EIENDELER  31 175 376  33 368 845 

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Grunnkapital  1 000 000  1 000 000 
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner  9 680 082  7 190 108 
Annen formålskapital  12 324 328  9 699 810 
Sum formålskapital  23 004 409  17 889 918 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 040 533  1 312 081 
Skyldig offentlige skatter og avgifter  568 028  447 504 
Påløpte kostnader  794 648  984 121 
Annen kortsiktig gjeld  5 767 759  12 735 220 
Sum kortsiktig gjeld  8 170 967  15 478 927 

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  31 175 376  33 368 845 
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Offentlige tilskudd    70 711 555   84,0 %
Innsamlede midler, gaver mv. 8 863 295 10,5 %
 Hjelpeaksjon  3 964 182  4,7 %
 Venn for livet  1 197 314  1,4 %
 Gaver til katastrofehjelp  203 453  0,2 %
 Andre øremerkede gaver  1 564 099   1,9 %
 Frie gaver  1 934 247 2,3 %
Tilskudd Adventistkirken    781 522  0,9 %
Andre tilskudd 3 800 224 4,5 %
Finans- og andre inntekter    69 964  0,1 %

SUM     84 226 560    100 %

Forbruk av midler 2020

Kostnader til formål i utlandet    73 740 587  93,2 %
Anskaffelse av midler     1 310 308     1,7 %
Formålsaktiviteter i Norge     1 431 428     1,8 %
Administrasjon      2 629 747      3,3 %

SUM   79 112 069     100 %
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BIRGIT PHILIPSEN 
Generalsekretær

DANILO AVILEIS 
Økonomisjef

ELIDON BARDHI
Programsjef

DEREK GLASS 
Leder for  

humanitær seksjon

GRY A. HAUGEN 
Kommunikasjonssjef

ANINE LAUTERER 
Utdanningsrådgiver

ANNE LENE  
HOLANGER 

Programmedarbeider

BRITT CELINE 
OLDEBRÅTEN 

Kommunikasjons-  
og programrådgiver

ERIK ERIKSEN 
Programrådgiver  

MEAL

FINN ECKHOFF
Organisasjons- 

rådgiver

FRIDA REIERSON 
Utdanningsrådgiver

JONATHAN TELFER 
Programrådgiver

MONETTE INDAHL
Programrådgiver  

og HMS

PHILIP PHILIPSEN 
Controller

SANDRA BJERKAN
Programrådgiver

SOLVEIG KRUSHOLM
Hjelpeaksjons- 

kontakt

SYLVI N. BUNKEN
Regnskapsfører

ØYSTEIN KOLSTAD
Utdanningsrådgiver

I mars 2020 stengte Norge ned for 
første gang i pandemitiden. ADRA var 
i prosessen med å lage materiellet til 
høstens Hjelpeaksjon, som er så viktig 
for å finansiere organisasjonens  
programmer. Vi måtte se for oss at 
en vanlig bøsseinnsamling kanskje 
ikke kunne gjennomføres. Temaet for 
Hjelpeaksjonen «Tilbake til skolen», 
gjaldt plutselig ikke bare barna som 
har vokst opp i krigen i Sør-Sudan. 
Nå var det å komme tilbake til skolen 
noe som angikk våre egne barn.  
Vi kunne relatere litt til hvordan livet 
ville være – om ikke barna skulle 
fortsette å gå på skolen. Nå var det 
mange som tok inn over seg hvor 
viktig det er at barn får oppleve en 
normal hverdag med lek, læring og 
samspill med andre.

Gode nyheter i en presset tid
Kun to av skolene som ADRA Norge 
samarbeider med om Hjelpeaksjonen, 
kunne gå fra dør til dør. Det var 
bekymringsfullt. Noen menigheter 
fikk nei fra sin kommunelege til 
bøsseinnsamling, men allerede fra 
august begynte pengene å strømme 

inn. Menighetene begynte å finne på 
nye innsamlingsmetoder, og det ble 
utvist mye kreativitet. Folk ga selv.  
De skolene som ikke kunne gå fra dør 
til dør, gjorde mye annet. HappyHand 
Moss ga to måneders overskudd.  
Et innsamlingsarrangement som ble 
direktesendt fra Mjøndalen i november 
inspirerte mange fra hele landet til å 
gi ekstra.

TAKK
Vi takker Gud, først og fremst:  
Han som gir oss ressurser å forvalte 
– og som gir OSS så mye glede av å gi. 
Slik har han skapt oss.

ADRA vil også takke DEG, du som leser 
dette. Takk for at du er en viktig 
brikke i arbeidet for å hjelpe sårbare 
barn i flere av verdens aller fattigste 
land til å få utdannelse. Vi er helt 
avhengig av deg, ditt samarbeid og 
din støtte.

ADRA vil også takke våre partnere i sør 
som utretter et arbeid med kvalitet og  
integritet hver dag i felt. Deres innsats 
gir positive resultater og varig endring.

3,96 MILLIONER 
KRONER

«Overraskende og svært gledelig», sier generalsekretær Birgit Philipsen i ADRA. 
«En Hjelpeaksjonsrekord i annerledesåret 2020 var absolutt bedre enn vi  
forventet. Vi fikk en følelse av at folk tenkte: Nå, når det er så kritisk som det er, 
skal vi engasjere oss! Nå er Hjelpeaksjon viktigere enn noen gang.»

ADRA ÅRSRAPPORT 2020

Viken
Alf Henry’s Sykepleietjeneste
HappyHand Moss
Tronrud Engineering 

Rogaland
Edlandsporten AS
Parkett & Gulv Studio AS

Møre og Romsdal
Hareid Rør og Interiør
Trådkråa
Angelsen blomster A/S
G. Eilertsen A/S

Troms og Finnmark
ANS Beckers Farvesenter
Haneseth Midt-Troms A/S
HK Sørensen AS
Bakeri Nostalgi
Bernh. Lund AS
Bo Grønt Solblomsten
Byggesystemer – Finnsnes AS
Bygg i Nord
Bårdsen Hagesenter
Finnsnes Vaktmesterservice AS
Hamco Bygg AS
Neumann Bygg AS
Rydning Invest AS
Teppesenteret
Troms Takservice AS
Selboe & Aasebø
Senjastua AS
Silsand Auto A/S
SL Installasjon AS
Svendsen Rør A/S

Støtteannonser 
Hjelpeaksjon 2020
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Christopher Kjølner, styreleder  |  Administrerende direktør, Kyoto Group AS 
Bjørn Knutsen  |  Assisterende rektor, Vatneli skole, Sandnes
Solveig Norheim Andersen  |  Overlege, Akershus universitetsykehus HF, Lørenskog
Øystein Tonstad Leknes  |  Underdirektør, Utlendingsdirektoratet, Oslo
Marianne Dyrud  |  Organisasjonssekretær, Syvendedags Adventistkirken, Norge
Melissa Packer Hope  |  Lærer, Møllebakken skole, Bergen
Linda Helén Ness  |  Enhetsleder, Nordlandssykehuset, Lofoten

ADRA Norges styre

Ansatte i ADRA Norge 
PR. JANUAR 2021

Ny rekord for 
Hjelpeaksjonen i 2020: 
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ADRANORGE.no 

ADRA Norge, Postboks 124, 3529 Røyse, Norge
Telefon 31 01 88 00 | post@adranorge.no

Gavekonto 3000.30.31035 | Aksjonskonto 3000.30.31000
Vipps ADRA #19543

I 2020 hjalp ADRA Norge i sine utdanningsprogrammer 175 940 barn og ungdommer  
ved 1 594 skoler og 7 yrkesskoler. Av disse er 2 370 barn med nedsatt funksjonsevne og  

1 011 er ungdommer som tar yrkesutdanning. I tillegg har 28 572 lærere, rektorer  
og foreldre fått undervisning og dratt nytte av våre prosjekter.*

*Tallene gjelder for utdanningsprogrammene SEAQE 2, SEAQE Sahel, TOFI, EiE Upper Nile og BRIGHT.


