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ADRA
Å tjene mennesker – så alle kan få  

de mulighetene i livet som Gud ønsker

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.

Rettferdighet
     Omsorg 
  Kjærlighet
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Barn på flukt mister familie, 
venner og trygghet i hverdagen. 
Traumatiske minner og frykt  
hindrer læring og forstyrrer barnas 
naturlige utvikling. Måneder og 
år i flyktningleirer, eller på andre 
midlertidige oppholdssteder, uten 
fast skolegang, setter framtiden på 
vent. Mange kommer aldri tilbake 
på skolen og til utdanningen de 
hadde påbegynt. 

I tillegg har mange barn opplevd 
måneder eller år med stengte skoler 
på grunn av koronapandemien. 
Barn mistet det eneste sikre måltidet 
om dagen – det de fikk på skolen. 
Jenter mistet beskyttelsen som 
skolegang gir, og ble giftet bort  
altfor tidlig. Antall tenåringsgravidi- 
teter økte drastisk i 2020 og 2021  
i flere av ADRAs prosjektområder. 

På bakgrunn av situasjoner som 
dette, satser ADRA Norge sterkt på 
å utvikle gode skoler og yrkesskoler 
i land som Etiopia, Myanmar, 
Niger og Sør-Sudan – land rammet 
av fattigdom, katastrofer eller 
konflikt. Jenter, barn med nedsatt 
funksjonsevne, og barn på flukt, 

trenger ekstra støtte og hjelp for 
å få utdanning og muligheter i 
livet. Fra 2021 satte ADRA Norge 
spesielt fokus på psykisk helse, for 
å gi alle barn mulighet for å lære 
og utvikle seg harmonisk. 

Fra 2022 har vi erfart at Ukraina- 
krigens globale ringvirkninger 
med matmangel og økende priser, 
rammer de mest sårbare hardest.  
Vi opplever at skolebarn i Sør- 
Sudan sulter og ikke har krefter til 
skoleveien, eller tas ut av skolen for 
å jobbe for å overleve. Fremover 
vil skolemat for barna og syssel-
setting for foreldrene bli viktigere 
enn noen gang. 

ADRA Norges helhetlige program for 
utdanning omfatter matsikkerhet, 
miljøvern og økonomisk utvikling 
for familier. Vi samarbeider 
med foreldre, skoler, myndigheter, 
lokale og internasjonale organisa- 
sjoner, organisasjoner for personer 
med funksjonsnedsettelser, og  
privat sektor, for å sikre at ALLE 
barn gis adgang til god utdanning. 
Med støtte fra Norad, Utenriks-
departementet, private givere og 

andre partnere, fikk 144 454 barn  
og unge god utdanning eller yrkes- 
opplæring i 2021. Halvparten av 
elevene var jenter, og 3 270 barn 
med nedsatt funksjonsevne ble 
inkludert på skolene. 

2021 ble også året for en ny gledelig 
rekord i Hjelpeaksjonen, med et 
innsamlet beløp på 4,3 millioner 
kroner. En stor TAKK til de mange 
som har gitt barn og unge utdan-
ning og håp om en bedre framtid!

Birgit Philipsen
Generalsekretær ADRA Norge

Barn trenger skolen

I 2021 ble det satt en ny, dyster rekord med 89,3 millioner mennesker som måtte  
forlate hus og hjem på flukt fra naturkatastrofer eller krig. Av dem var 41 % barn. 
Når vi skriver 2022, passerer vi en grense på mer enn 100 millioner mennesker  
på flukt i verden.
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Hjelp foreldrene – og du hjelper 
barna. Saw Nang jobber til 
daglig som mekaniker, og er 
leder for en av foreldreforening- 
ene på en av skolene i ADRAs 
utdanningsprogram i Myanmar. 
«Før klarte vi ikke å samle oss 
for å være til hjelp og støtte for 
skolen. Vi visste ikke hvordan 
vi skulle snakke sammen for å 
finne løsninger. Uenighet om 
nesten alt, hindret framgang.» 

Best resultat 
når vi jobber 
sammen
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U Saw Nang So er trebarnsfar og aktivt medlem av 
foreldregruppen på skolen. «Jo mer foreldrene involveres, 
desto bedre blir skoleutbyttet for barna våre», sier  
mannen, som selv er mekaniker og mistet all skolegang 
etter fjerde klasse. «Mange i dagens foreldregenerasjon 
kan ikke lese og skrive på grunn av all uroen som har 
vært her gjennom årene», forteller Saw Nang. 

Mange fryktet at situasjonen etter kuppet i 2021,  
med ny uro og brutt tillit i Myanmar, kunne lede til 
en ny generasjon uten skolegang, hvis ikke barna 
raskt kom tilbake til skolen. 

Saw Nang er en solid støtte i lokalsamfunnet. Han er 
med og bidrar gjennom foreldregruppen til ADRAs 
arbeid for barns utdannelse. Som leder for en av ti 
foreldregrupper ved 32 skoler, stiller han alltid opp 
og hjelper til når det skal samles data og fakta som 
er viktig dokumentasjon for ADRA, foreldrene og de 
lokale partnerne. Han forteller: «Før klarte vi ikke 
å samle oss for å være til hjelp og støtte for skolen. 
Vi kjente på tilkortkommenhet fordi vi hadde så lite 
med skolegang selv. Vi ble så lett uenige, og visste 
ingenting om hva vi kunne gjøre for skolen. Uenigheten 
overskygget alt. Den hindret barna fra å komme til 
skolen og stoppet utviklingen.»

Hva er forskjellen nå?
«Både foreldredeltagelse og elevdeltagelse er økende. 
Nå kommer foreldrene sammen i ADRAs gruppe- 
møter der vi lærer mye nytt og finner løsninger.  

Vi snakker om ting fra andre perspektiv enn før.  
Vi lærer om inkludering i utdanning, at ingen barn 
eller foreldre skal holdes utenfor – og at barn har  
rett til beskyttelse. Vi møtes med gjensidig respekt,  
og løfter betydningen av utdanning sammen.»
 
Saw Nang forteller om foreldregruppens planer for 
skolen. Det settes kortsiktige og langsiktige mål med 
tanke på både renovering av den eksisterende skolen, 
så vel som skolens undervisningsinnhold. Målet er å 
gi barna kvalitetsutdanning. 

Tematisk fokus: Moderne slaveri 
Når tidene er krevende og det er vanskelig å øyne 
håp, er det mange unge som forlater hjem og familie  
i håp om å finne arbeid i store byer eller på fabrikker. 
Noen drives av falske løfter, pådratt gjeld, eller blir 
ofre for mennesker som beriker seg på andres nød.  
Med pandemien, har risikoen økt for å havne i  
situasjoner med moderne slaveri. Det er fordi fore-
byggende faktorer som utdanning, arbeid og sosiale 
sikkerhetsnett, er fraværende eller svekket.

Mange unge mennesker fra Myanmar er i dag ofre 
for moderne slaveri. Det kan høres fristende ut å 
reise til et annet land for å få jobb. Faktum er at 
mange risikerer å bli utnyttet eller solgt. Minoriteter, 
kvinner, funksjonshemmede og ungdom uten bevis 
for statsborgerskap eller identitet, er ekstra utsatt for 
moderne slaveri.
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Moderne slaveri er en samlebetegnelse  
for menneskehandel, tvangsarbeid, gjelds- 
arbeid, de groveste former for barnearbeid 
og tvangsekteskap. Det anslås at mer enn 
40 millioner mennesker er ofre for moderne 
slaveri i dag. Tre av fire slaver er kvinner og 
jenter. De ti landene med høyest tetthet av 
slaver, er i krig og konflikt og har under- 
trykkende regimer.

En engasjert Saw Nang i møte 
med en foreldregruppe på en av 
skolene der ADRA hjelper. 
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Utdanning for fred
Uganda, som er vertskap for mer enn 1,5 millioner 
flyktninger, har en progressiv politikk for flyktninger, 
og gir de full bevegelsesfrihet i landet. De fleste  
flyktningene ankom Uganda rundt år 2016, da det 
blusset opp ny uro i Sør-Sudan. Flyktningene møtte 
en fattig lokalbefolkning, som selv på mange måter 
var i behov av hjelp og støtte. I arbeidet for fred og 
samarbeid, har det hele veien vært viktig å inkludere 
lokalbefolkningen sammen med flyktningene.

Koronatilpasning
Selv om skoler har vært stengt i lange perioder, har 
lærere og omsorgspersoner reist rundt og undervist 
mindre grupper barn. Gjennom prosjektet fikk  
24 lærere spesiell opplæring i å gjøre dette, og til  
sammen har 940 barn, som ellers ville stått uten 
skoletilbud, blitt nådd. Foreldrene har bidratt ved å 
plante kassava og andre grønnsaker for å generere 
inntekter og skaffe mat til barna.

La oss snakke sammen
Unge jenter og gutter i alderen 16 til 19 år, både i  
flyktningleiren og lokalsamfunnet, er med i ungdoms- 
programmet «Bonga». Bonga er et ord på swahili som 
betyr: «La oss snakke sammen». Programmet setter 
søkelys på livsferdigheter og samarbeidslæring.  
Ungdommene lærer skreddersøm eller annet håndverk 
for å kunne tjene penger. Alice Nuwahereza, psykososial 
koordinator for prosjektet, forteller at siden de startet 
dette senteret for 6 måneder siden, har de ikke sett 
nye tilfeller av tenåringsgraviditeter. Da gruppen 
startet derimot, var 40 av de 103 jentene som meldte 
seg på, gravide eller hadde nylig fått barn.

Esther, ei av jentene som fikk barn da hun var 16 år 
gammel, forteller: «Familien min hadde avvist meg. 
Men nå ser de at jeg har forandret meg på grunn av 

Bonga-gruppen. Nå er de stolte av meg!» Esther har 
lært å lage energieffektive ovner. Hun deltar også 
på frisøropplæringen, og er trygg på at hun vil klare 
å få en jevn inntekt. Med de nye ferdighetene vant 
Bonga-gruppen en kontrakt fra en frivillig organis-
asjon om å lage 200 ovner for å tjene 6 400 kroner til 
gruppen deres. 

Gleden av å kunne dele kunnskap
Rinala Itia, en av de lokale håndverkerne som ADRA 
leide inn for å drive ferdighetstreningen, flyktet fra 
Sør-Sudan til fots fra Yei i 2016. Hun er utdannet 
skredder, og startet en liten bedrift i leiren. Da PEACE- 
prosjektet startet, ble hun oppsøkt med spørsmål om 
å være lærer for jentene i landsbyen. Hun takket med 
glede ja! «Som lærer i søm kan jeg bidra til fellesskapet 
og dele ferdigheter med jentene i samfunnet. Jeg er 
så glad for å være en del av dette programmet og dele 
kunnskap med disse jentene!» sier Rinala. En annen 
håndverker som gir opplæring i lokalsamfunnet i 
Yumbe, sa: «Jeg kommer til å fortsette å hjelpe disse 
jentene også etter at kurset er over!»

PEACE

Rinala er utdannet skredder, og har startet en liten bedrift i leiren.  
Hun sier: «Som lærer i søm kan jeg bidra til felleskapet og dele det jeg 
kan. Jeg er så glad for å være en del av dette arbeidet.» 
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Utdanning for ungdom
Prosjektet gir ferdighetstrening for flyktninger  
og ungdom i lokalsamfunnet i alderen 18 til 25 år, 
blant annet i fagene skreddersøm, motorsykkel- 
reparasjon, produksjon og salg av mat, frisør, bygg  
og vedlikehold. Ferdighetstreningen gjennomføres  
av lokale, dyktige håndverkere med støtte fra Bugema 
Adventist University. Universitet gir opplæring til 
håndverkerne, kvalitetsikrer opplæringen, og gir 
diplom til studentene.

«I sone 3, landsby 14, besøkte vi en fredsgruppe som 
bruker musikk, dans og drama for å spre budskap 
om fredelig sameksistens», forteller Derek Glass fra 
ADRA Norge. Gruppens oppgave er å engasjere seg i å 
forebygge og løse voldelige konflikter og situasjoner. 
De jobber også med å forebygge voldtekter og vold i  
hjemmet. De sa: «Når vi kommer tilbake til Sør-Sudan, 
kommer vi ikke til å forlate freden i Uganda, vi kommer 
til å ta den med oss gjennom alt vi har lært her.»

Vi kommer til   
    å ta med oss freden!

PEACE gir utdanning til barn og 
unge. Oppgaven er å inkludere 
unge med funksjonsvariasjoner, 
styrke økonomisk bærekraft for 
familier, og gi psykososial støtte 
i et sårbart flyktningsamfunn. 
Til tross for covid-19-nedsteng-
inger, har PEACE-programmet 
fungert veldig godt: «Vi har 
erfart sterk støtte fra lokale 
myndigheter, UNHCR og folk 
i lokalsamfunnet hele veien», 
forteller Derek Glass fra  
ADRA Norge. 

Prosjektet gjennomføres i 
flyktningleiren Bidi Bidi, nord i 
Uganda. Leiren har mer enn  
270 000 flyktninger fra Sør- 
Sudan, som bor spredt over  
et 259 kvadratkilometer stort 
område. De fleste kom i 2016  
på grunn av intensivering av den 
interne konflikten i Sør-Sudan, 
og hungersnøden som herjet 
parallelt.

Prosjektet er et samarbeid  
mellom ADRA Norge, ADRA 
Uganda, Strømmestiftelsen og 
KFUK-KFUM global. Det gjennom- 
føres i nært samarbeid med flykt- 
ningene og lokalbefolkningen i 
området. Prosjektet er støttet av 
Utenriksdepartementet.

Derek Glass fra ADRA 
Norge kjøpte ei ny skjorte 
av ei jente som har lært å 
sy i prosjektet. 
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Kilder: Global Humanitarian Overview (OCHA), 
The New Humanitarian, Bistandsaktuelt.

Flere medier og internasjonale organisasjoner, publiserte mot slutten av 2021 beskrivelser av  
scenarier som de mente ville prege 2022. Etter dette har krigen i Ukraina forsterket scenariene  
i negativ retning. Konsekvensene for barna, etter lang tid uten skolegang, er allerede merkbare  
og gir grunn til bekymring i svært mange av ADRA Norges samarbeidsland. Det er akutt  
behov for en sterk, felles innsats i arbeidet for å nå bærekraftsmålene.

Åtte utfordringer i tiden

Utdanningen til tusener av barn forstyrret
Skoler i 180 land var helt eller delvis stengt i 
2020 og 2021 på grunn av pandemien. Dette har 
berørt utdanningen til om lag 1,6 milliarder 
elever. Digital fjernundervisning eller hjemme-
undervisning har ikke vært mulig for alle.  
Sårbare barn i fattige land er ofte hardest 
rammet av skolestenging. Jo lenger barn og 
ungdommene er ute av skolen, desto mindre 
sannsynlig er det at de kommer tilbake.  
Allerede i tiden før pandemien, sto 127 millioner 
barn og ungdommer i kriserammede land  
uten skolegang.

Helse 
Pandemien er ikke over, og vil være en sterk 
belastning for helsevesenet i mange land.  
Mangel på helsetjenester og helse-infrastruktur 
er merkbar. 4 av 10 gravide har mistet oppfølging 
av helsepersonell globalt. I fattige land kan 
dette bety at nyfødte og mødre ikke overlever 
fødselen. En positiv helserelatert nyhet er at 
verden har fått en malariavaksine. 

Økt fattigdom
Den globale pandemien har forsterket forskjeller. 
Etter to tiår med jevn framgang har antallet 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom, økt.
FN anslår at rundt 100 millioner mennesker har  
falt under fattigdomsgrensen i løpet av pandemi- 
tiden. 274 millioner mennesker vil ha behov for 
nødhjelp og beskyttelse i 2022, hevder OCHA.

Økende forskjeller øker  
potensialet for konflikt og sult
Konflikter, tørke og økte matvarepriser bidrar 
til underernæring og sult. Ifølge FN, opplever 
opp mot 1 milliard mennesker matmangel eller 
er på randen av sult. Underernæring og sult 
svekker barns fysiske og mentale utvikling. 

Politiske utfordringer. 
Som følge av militærkuppet i Myanmar, opplevde 
landet politisk konflikt og store endringer i 
2021. En rekke andre land er også rammet av 
intern og ekstern uro. Konsekvensene av dette 
vil fortsette å prege 2022.

Sosiale medier kan skape arena for hat 
Eksempler fra mange land viser at hatretorikk 
på sosiale medier kan lede til vold. I enkelte 
konfliktrammede land er det en økning av inn-
legg på sosiale medier som tar til orde for vold 
mot minoriteter og etniske grupper. Parallelt 
kan sosiale medier ha en positiv innflytelse 
ved blant annet å spre sunne verdier og gjøre 
oppmerksom på humanitære behov i verden. 
 
Klimakrisen
Klimakrisen og ekstremvær med hete, tørke og 
flom, forårsaker en økning i globale helse- 
problemer. Flere har beskrevet utfordringer 
knyttet til ulike myggbårne sykdommer, diaré 
og infeksjoner. Ekstremvær fører til at mennesker 
mister hus, hjem og jobb.
 
Mennesker på flukt 
Før krigen i Ukraina kom 65 % av alle flyktninger 
fra fem land: Afghanistan, DR Kongo, Myanmar, 
Sør-Sudan og Syria. Utviklingsland tar imot 83 % 
av alle flyktninger, hvorav de aller fattigste  
utviklingslandene tar imot 33 %. I 2022,  
passerer vi en grense på mer enn 100 millioner 
mennesker på flukt i verden. 

01

02

03

04

05

06

07

08

98    |    ADRA ÅRSRAPPORT 2021



Fo
to

: ©
 A

D
RA

 |
 Iz

la
 K

ay
a 

Ba
rd

av
id

9



ADRA Norge i 2021

CIRCLE-HEART Mali
God, inkluderende utdanning med fokus 
på barn med nedsatt funksjonsevne. 
Støttet av Norad.

CIRCLE-HEART CIRCLE-HEART Myanmar
Grunnutdanning og yrkesutdanning i 
samarbeid med Norad og Zabai. Mat til 
flyktninger etter kuppet i 2021.

CIRCLE-HEART Katastrofehjelp   CIRCLE-HEART Utviklingsprosjekt

Foto: ADRA-nettverket

CIRCLE-HEART Afghanistan
Vinterhjelp.

CIRCLE-HEART Bangladesh
Kjøkkenutstyr til Rohingya-flyktninger. 

CIRCLE-HEART CIRCLE-HEART Etiopia
Grunnutdanning og yrkesutdanning i 
samarbeid med Norad, ADRA Tsjekkia 
og Zabai.

CIRCLE-HEART India
Utstyr til sykehus og korona- 
forebyggende arbeid. 

CIRCLE-HEART Kambodsja
Tuk-tuk bibliotek.

CIRCLE-HEART Haiti
Hjelp til jordskjelvofre. 

CIRCLE-HEART Jemen
Støtte til sykehus og hjelp til flyktninger 
fra Etiopia. 

CIRCLE-HEART Libanon
Skolelunsj til flyktningbarn på  
Adventist Learning Center og matpakker 
til flyktningfamilier. 
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CIRCLE-HEART Nepal
Utstyr til sykehus og korona- 
forebyggende arbeid. 

ADRAs utdanningsprogrammer i Mali, Niger, Etiopia, 
Somalia, Sør-Sudan, Uganda og Myanmar, finansieres 
gjennom Norad og ADRA Norges egne midler fra 
givere og Hjelpeaksjonen. Enkelte tiltak støttes av 
Utenriksdepartementet. ADRA-nettverket samarbeider 
internasjonalt om midler og kapasitet til respons i 
store humanitære kriser.

CIRCLE-HEART Niger
God, inkluderende utdanning med fokus 
på barn med nedsatt funksjonsevne. 
Støttet av Norad.

CIRCLE-HEART Serbia
Koronahjelp til hjemløse. 

CIRCLE-HEART Somalia
God, inkluderende utdanning, også for 
jenter. Støttet av Norad.

CIRCLE-HEART CIRCLE-HEART Sør-Sudan
Utdanning i kriseområder og mat til 
sårbare familier i nedstengingsperiode i 
koronapandemien. 

CIRCLE-HEART Uganda
Yrkesutdanning og fredsbygging i samar-
beid med Strømmestiftelsen og Y-Global. 
Støttet av Utenriksdepartementet.

CIRCLE-HEART Sudan
Utdanning for jenter i samarbeid med 
ADRA Canada og Global Affairs Canada.

CIRCLE-HEART Thailand
Keep Girls Safe – forebygging av  
menneskehandel i Chiang Rai. 

CIRCLE-HEART Ungarn
Hjelp til familie med støtte fra  
Romaniahjelpen. 

CIRCLE-HEART Nord-Makedonia
Hjelp til sårbare familier med støtte fra 
Romaniahjelpen. 
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 ADRA NORGE

Aktivitetsregnskap 2021

ANSKAFFEDE MIDLER 2021 2020
Tilskudd
Offentlige
Norad / Utenriksdepartementet  92 956 047  70 127 352 
Andre  819 060  584 203 
Andre
Syvendedags Adventistkirken – Den norske union  795 965  781 522 
Andre  1 390 322  3 800 224 
Sum tilskudd  95 961 394  75 293 301 

Innsamlede midler, gaver mv.
Hjelpeaksjon  4 301 469  3 964 182 
Venn for livet  1 449 652  1 197 314 
Gaver til katastrofehjelp  277 276  203 453 
Andre øremerkede gaver  2 320 620  1 564 099 
Frie gaver  1 757 305  1 934 247 
Sum innsamlede midler, gaver mv.  10 106 322  8 863 295 

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

Finans- / investeringsinntekter
Finansinntekter  27 773  59 389 

SUM ANSKAFFEDE MIDLER  106 095 488  84 226 560 

FORBRUK AV MIDLER
Kostnader til anskaffelse av midler
Kostnader til innsamling av midler  1 065 275  1 105 216 
Andre kostnader til anskaffelse av midler  183 744  205 092 
Sum kostnader til anskaffelse av midler  1 249 019  1 310 308 

Kostnader til formål
Forbruk Norad-tilskudd  87 205 735  65 836 415 
Forbruk andre tilskudd  1 163 015  3 720 891 
Forbruk Hjelpeaksjonsmidler  2 664 270  1 839 568 
Formålsaktiviteter i Norge  1 703 293  1 431 428 
Andre kostnader til formål  5 746 601  2 343 713 
Sum kostnader til formål  98 482 914  75 172 015 

Administrasjonskostnader  3 565 881  2 629 747 

SUM FORBRUK AV MIDLER  103 297 814  79 112 069 

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT  2 797 674  5 114 491 

TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL
Ovf. til Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  1 874 477  2 767 777 
Bruk av Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner  (456 200)  (277 803)
Ovf. annen formålskapital  1 379 397  2 624 517 

SUM TILLEGG / REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL  2 797 674  5 114 491 
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Inntekter 2021

Offentlige tilskudd     93 775 107   88,4 %
Innsamlede midler, gaver mv. 10 106 322 9,5 %
 Hjelpeaksjon   4 301 469  4,1 %
 Venn for livet   1 449 652  1,4 %
 Gaver til katastrofehjelp  277 276   0,3 %
 Andre øremerkede gaver   2 320 620   2,2 %
 Frie gaver   1 757 305  1,7 %
Tilskudd Adventistkirken   795 965   0,8 %
Finans- og andre inntekter     1 418 095   1,3 %

SUM     106 095 488     100 %

Forbruk av midler 2021

Kostnader til formål i utlandet     96 779 621  93,7 %
Anskaffelse av midler      1 249 019      1,2 %
Formålsaktiviteter i Norge      1 703 293      1,6 %
Administrasjon      3 565 881       3,5 %

SUM    103 297 814      100 %

EIENDELER 2021 2020
Anleggsmidler
Andre driftsmidler  300 380  278 733 

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer  1 453 500  1 355 510 
Bankinnskudd  44 926 691  29 541 133 
Sum omløpsmidler  46 380 190  30 896 643 

SUM EIENDELER 46 680 570 31 175 376

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Grunnkapital  1 000 000  1 000 000 
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner  11 098 359  9 680 082 
Annen formålskapital  13 703 725  12 324 328 
Sum formålskapital  25 802 083  23 004 409 

Kortsiktig gjeld
Tilskuddsgjeld  16 933 257  5 083 605 
Leverandørgjeld  1 687 531  1 040 533 
Skyldig offentlige skatter og avgifter  686 345  568 028 
Påløpte kostnader  603 863  794 648 
Annen kortsiktig gjeld  967 490  684 154 
Sum kortsiktig gjeld  20 878 487  8 170 967 

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD  46 680 570  31 175 376 
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«ADRA har gjennom denne krevende perioden støttet 
sivilsamfunnet på mange forskjellige måter», sier  
Jonathan Telfer fra ADRA Norge, som jobber tett i  
samarbeid med ADRA Myanmar. De fleste barna i 
Myanmar har gått glipp av hele to år med under-
visning! Det er lang tid i et barns liv. Til tross for dette 
har de fleste av skolene som ADRA Norge støtter,  
vært i drift. Dette gjelder særlig i minoritetsområder, 
der det nye styret i landet har mindre innflytelse. 

Innovativ læring for ungdom
ADRA jobber med to ulike yrkesskoler i Myanmar. 
Den ene skolen ligger ved grensen mot Thailand,  
og er drevet av ADRA, mens den andre drives i 
samarbeid med lokale myndigheter i et mer sentralt 
område. I samarbeid med rektoren på den sistnevnte 
skolen, fikk ADRA etter kuppet flyttet verdifullt lære-
materiell og utstyr til lokale bedrifter som tok på seg 
praksisansvar for elevene i samarbeid med ADRAs 
lærere. 279 ungdommer fullførte yrkesopplærings- 
programmet dette året. De fleste er nå i jobb, mens 
prosjektet fortsetter å komme nye elever til gode.

86 580 barn fikk skolegang
Takket være Hjelpeaksjonen og støtten fra Norad, har 
ADRA støttet driften av 1 008 skoler i Myanmar med 
utdanning for totalt 86 580 barn. Norad ga dessuten en  
tilleggsbevilgning øremerket Myanmar på 10 millioner 
kroner for å møte økt humanitært behov på grunn 
av konflikten. Flyktningbarn fikk plass på skoler, og 
familier fikk mat, jordbruksredskaper og annen hjelp.

Oppfinnsomhet i pandemitid
Kreative innsamlingsmåter, i kombinasjon med  
innsamling fra dør til dør, viste seg å fungere bra, 
selv i pandemitid.

«For et utrolig flott resultat!» sier generalsekretær i 
ADRA, Birgit Philipsen. «Det er inspirerende å se det 
engasjementet som menigheter og lærere, elever og 
foreldre i skolene våre viser i Hjelpeaksjonen. I boka 
Utdanning understreker Ellen White at det viktigste  
vi kan lære, er gleden ved å tjene. Hjelpeaksjonen  
gir oss anledning til å oppleve gleden, ved å bidra 
til at utsatte barn og ungdommer får håp og valg i 
livet. Tusen takk til alle dere som deltok og bidro med 
gaver i Hjelpeaksjon 2021!»

4,3 MILLIONER 
KRONER

Skolen betyr håp og framtid til barn i alle land. Fokusland for 
Hjelpeaksjonen i 2021 var Myanmar, der korona og militærkupp 
skapte store vanskeligheter for menneskene. 

Ny rekord for 
Hjelpeaksjonen i 2021: 
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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 

Programrådgiver

BRITT CELINE 
OLDEBRÅTEN 

Kommunikasjons-  
og programrådgiver

ERIK ERIKSEN 
Programrådgiver  

MEAL

FINN ECKHOFF
Organisasjons- 

rådgiver

FRIDA REIERSON 
Utdanningsrådgiver

JONATHAN TELFER 
Programrådgiver

MONETTE INDAHL
HMS- og  

Programrådgiver

PHILIP PHILIPSEN 
Controller

SANDRA BJERKAN
Programrådgiver

SOLVEIG KRUSHOLM
Hjelpeaksjons- 

kontakt

SYLVI N. BUNKEN
Regnskapsfører

ØYSTEIN KOLSTAD
Utdanningsrådgiver

Agder
Nøsted Kjetting AS

Viken
Alf Henry Løvbræks Syke- 
pleietjeneste
Manuellterapi og ultralyd AS
HappyHand Hole
HappyHand Moss
Reuters Consulting

Rogaland
Gulvmax AS
Skau gulv AS

Troms og Finnmark
ANS Beckers Farvesenter
Bakeri Nostalgi
Berglund Bilelektro AS
Bernh. Lund AS
Bo Grønt Solblomsten

Byggesystemer – Finnsnes AS
Bygg i Nord
Bårdsen Hagesenter
Finnsnes Vaktmesterservice AS
Garnstua
Hamco Bygg AS
Haneseth Midt-Troms A/S
HK Sørensen AS
Interiør & Bygg AS
Neumann Bygg AS

Rydning Invest AS
Selboe & Aasebø
Senjastua AS
Silsand Auto A/S
SL Installasjon AS
Svendsen Rør A/S
Teppesenteret
Trangen Holding AS
Troms Takservice AS
XL Byggematerialer

Støtte- 
annonser 
Hjelpe- 
aksjon 
2021

Christopher Kjølner, styreleder  |  Oslo
Bjørn Knutsen  |  Sandnes
Solveig Norheim Andersen  |  Lørenskog
Øystein Tonstad Leknes  |  Oslo

Marianne Dyrud  |  Hønefoss
Melissa Packer Hope  |  Bergen
Linda Helén Ness  |  Lofoten

ADRA Norges 
styre

Ansatte i ADRA Norge 
PR. JANUAR 2022
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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 2021 hjalp ADRA Norge i sine utdannings- 
programmer 144 454 barn og ungdommer 
ved 1 085 skoler og 7 yrkesskoler. Av disse 
er 3 270 barn med nedsatt funksjonsevne, 

og 845 er ungdommer som tar yrkesut-
danning. 3 881 lærere og 14 463 foreldre 
har fått kursing og opplæring.*

*Tallene gjelder for ADRAs utdanningsprogrammer BRIGHT, EiE Upper Nile, PEACE, SEAQE 2, SEAQE Sahel og TOFI.

Uten dere ville ikke barna våre hatt en skole å gå til.  
Uten skole og utdanning kan barna bli rekruttert av terroristene.
ORDFØRER I MALI
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