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INNHOLD FORORD vED StyRELEDER 

KIRKENS NØDHJELP

I 2011 har vi på en særlig måte blitt  
minnet om vår sårbarhet. Det gjelder 
både i forhold til 22.juli og i forbindelse 
med Kirkens Nødhjelps arbeid. 

På to områder har sårbarhet blitt tydelig fokusert i 
Kirkens Nødhjelps programarbeid. Det ene er knyttet til 
blind vold. Det har blant annet gjort at Kirkens Nødhjelp 
har hatt en ledende rolle i et økumenisk initiativ for å 
begrense handelen med håndvåpen gjennom internas-
jonale avtaler, Ecumenical Campaign for a Strong and 
Effective Arms trade treaty, koordinert av Kirkenes ver-
densråd. Det andre gjelder følgene av klimaendringene. 
Kirkens Nødhjelp var aktivt til stede under klimamøtet 
COP 17 i Durban, og var en hovedaktør i organiseringen 
av klimakaravanen, som særlig mobiliserte ungdom til 
innsats for å få til ansvarlige politiske avtaler.

Både i kampen for økt sikkerhet og klimarettferdighet 
er det avgjørende å være del av et troverdig og kom-
petent nettverk. Kirkens Nødhjelps identitet som kirke-
basert virksomhet gir grunnlag for gode samarbeids- 
relasjoner; bevisstheten om å dele grunnleggende  
verdier og ideelle målsettinger gjør det lettere å bringe 
sammen ressurser til felles tiltak.

Samarbeidet innen ACt Alliance er et godt eksempel 
på dette, og det har gjort innsatsen målrettet og ef-
fektiv. Dette gjelder i møtet med akutte behov for nød-
hjelp, som etter tsunamien i Japan og i kjølvannet av 
borgerkrigen i Libya. Men i særlig grad gjelder dette 
langvarige kriser som den på Afrikas horn hvor ufattelig 
mange mennesker er rammet av tørke og politisk uro. 

En av de store begivenhetene i 2011 var etableringen 
av Sør-Sudan som selvstendig stat. Dette er et område 
Kirkens Nødhjelp har fulgt gjennom flere tiår - med 
mange nedturer, som noen ganger har skapt spørsmål 
om innsatsen har vært uten nytte. Nå ser vi at mye av 
det som har vært sådd, bærer frukt. Mange som i dag 
har ledende posisjoner med ansvar for å forme den nye 
nasjonen, har tidligere vært ansatt i Kirkens Nødhjelp. 
Det er blitt bygget kompetanse og visjoner om hva som 
er mulig når gode krefter står sammen. Derfor er det 
både naturlig og nødvendig at Kirkens Nødhjelp også 
vil ha et aktivt engasjement i Sør-Sudan i årene som 
kommer. 

Nyhetsmeldingene fra Sør-Sudan viser at landet fort-
satt står overfor store utfordringer, og at risikoen for 
militære konflikter er overhengende. Det er en påmin-
nelse om at det er mange ulike faktorer som påvirker 
folks liv. Men når noe går galt er det alltid de fattige 
som rammes først. Kirkens Nødhjelp er derfor fast i 
sin overbevisning om at nødhjelp og langsiktig bistand 
må knyttes til politisk beslutningspåvirkning, også i vårt 
eget land. ting henger sammen, både i prosesser som 
forårsaker urett og nød, men også i engasjementet for 
å fremme rettferd og menneskeverd. Her ser Kirkens 
Nødhjelp klart sin rolle, sammen med mange andre, i 
kampen for å skape en bedre verden.

Bomben som smalt i regjeringskvartalet den 22. juli 
fikk også Kirkens Nødhjelps kontorer til å riste. I  
dagene som fulgte tikket det inn bekymrings- og  
solidaritetsmeldinger fra samarbeidspartnere rundt 
omkring i hele verden. vanligvis går slike meldinger den 
andre veien når noe alvorlig skjer i andre verdensdeler. 
Denne gangen skjedde det hos oss, og det var vi som ble 
gjort til gjenstand for omtanke.

Denne erfaringen sier to viktige ting om Kirkens  
Nødhjelp og det arbeidet vi er engasjert i. For det første 
at vi er knyttet sammen i et globalt nettverk av gjensi-
dig engasjement og omsorg. vi er sammen med mange 
gode krefter i kampen for å skape en tryggere og mer 
rettferdig verden. For det andre viser den at vi alle er 
sårbare og at vi derfor trenger hverandre. 

Kjell Nordstokke
Styreleder  
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KirKens nødhjelps styre

Kjell Nordstokke, styreleder  

Brita Bye, nestleder 

Paul Dahlø

Frank Grimstad

Martin Kulild 

Ingeborg Midttømme - fra juni 2011

Dag Opedal - fra juni 2011

Katharina Ringen Asting - fra juni 2011

Billy taranger

Bente Heibø Modalsli (til juni 2011)

Kjersti Lindøe, sluttet i januar 2011 

Kjersti thoen, sluttet i  januar 2011 

Markus Nilsen, Changemakers valgte leder 
 
Liv Snesrud * 
Arne Dale*

vararepresentanter for ansatte: 

Oda thune  

Inger-torunn Sjøtrø

taKK til bidragsytere
Også i 2011 har enkeltpersoner, menigheter og 
lokalsamfunn gitt store bidrag til Kirkens Nød-
hjelps arbeid. Styret vil fremheve den innsatsen 
1250 menigheter fra hele vårt store økumeniske 
nettverk gjorde for årets fasteaksjon. Styret er 
takknemlig overfor norske myndigheter for deres 
bidrag gjennom 2011 og tar det som en bekref-
telse på at Kirkens Nødhjelp har tillit og lever-
er arbeid med høy kvalitet og relevant profil til 
beste for undertrykte og fattige over hele verden.  
For ytterligere informasjon om de økonomiske 
forhold i 2011 henviser styret til regnskap og års-
beretningen 2011.

FORSIDEFOtO: ERKEBISKOP DESMOND tutu  
OvERLEvERER 200.000 uNDERSKRIFtER tIL COP-PRESI-
DENt MAItE NKOANA-MASHABANE OG SJEFEN FOR  
KLIMAFORHANDLINGENE CHRIStIANA FIGuERES (BAK).  
Foto: Bergit sønsteBy svendseid/kirkens nødHjelp
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StyREtS OPPSuMMERENDE vuRDERINGER
I. KONSENtRASJON RuNDt FEM  
StRAtEGISKE PRIORItERINGER

2011 var første år i implementeringen av Kirkens Nød-
hjelps nye Global Strategi.  I denne strategiperioden har 
Kirkens Nødhjelp fem strategiske prioriteringer:

1. Rett til fred og sikkerhet

2. Likestilling og kvinners rettigheter

3. Økonomisk rettferdighet 

4. Klimarettferdighet

5. Rett til vann og helse

Disse strategiske prioriteringene er brede ambisjoner 
som gir retning til både Kirkens Nødhjelps internas-
jonale programmer så vel som organisasjonens arbeid 
med beslutningspåvirkning og mobilisering av men-
nesker og ressurser i Norge.  Innenfor Kirkens Nød-
hjelps internasjonale bistandsvirksomhet er disse fem 
strategiske prioriteringer videreutviklet til 12 konkrete 
globale programmer. Det er utarbeidet mål for hvert av 
programmene og en global indikator for hvert mål.  I 
denne strategiperioden vil det på dette nivået bli samlet 
data for å dokumentere måloppnåelse (Se NCA Annual 
Global Report on Results 2011).

Det har de siste årene vært et ønske å konsentrere støtten 
til færre land. I 2011 ble Kirkens Nødhjelps arbeid i Irak og 
Nepal faset ut. I Botswana, Mosambik og Zimbabwe ble 
arbeidet trappet ned, og det er her ingen egne landplaner. 
Kirkens Nødhjelps kontor i Eritrea ble stengt 31.12.2011, 
men organisasjonen samarbeider fortsatt med noen 
lokale partnere. Denne reduksjonen er blant annet en 
naturlig konsekvens av økende arbeidsdeling mellom 
ulike medlemmer i ACt Alliance.  Dette økumeniske  
samarbeidet er blitt ytterligere styrket de siste årene, 
blant annet ved etableringen av felles kontor i Zambia.

For Kirkens Nødhjelp ble 2011 et strategisk viktig førsteår 
av en femårig strategiperiode (2011-2015). I løpet av 2011 
er det i hver landplan valgt å satse på maks fem av de 
12 globale programmene.  Dette vil gi bedre program-
kvalitet gjennom økt fokusering/spisset kompetanse.  I 
de følgende avsnitt vil vi gi en presentasjon av hvilke valg 
og prioriteringer som er gjort. 

rett til Fred og siKKerhet

Innenfor denne strategiske prioriteringen har Kirkens 
Nødhjelp valgt tre globale programmer: Kvinner, fred og 
sikkerhet, Lokale konflikter og håndvåpen og trossam-
funn og fredsbygging.

Programmet trossamfunn og fredsbygging er en vi-
dereføring av arbeid påbegynt i forrige strategiperiode 
og er valgt som satsingsområde i 10 landplaner.  Dette 
er det største programmet innenfor denne prioriterin-
gen, og det implementeres i hovedsak i Øst-Afrika, Asia  
(Afghanistan, India, Pakistan) og i Israel og Det pales-
tinske området.  En evaluering av Kirkens Nødhjelps 
fredsarbeid i perioden 2005-2010 viste at dette arbeidet 
hadde stor relevans og bærekraft, men at det ute var en 
begrenset faglig kapasitet på dette området.   

Programmet Kvinner, fred og sikkerhet er en ny satsing 
fra 2011 og er valgt som satsingsområde i seks land-
planer.  Det er særlig land i Øst-Afrika, Sentral-Asia og 
Midtøsten som har satset på dette programmet. I tillegg 
er programmet valgt som prioritet i Haiti/Den domini-
kansk republikk. Programmet setter fokus på kvinners 
rett til beskyttelse i konflikter, samt deres avgjørende 
rolle som aktive deltakere i fredsprosesser. Dette er et 
særdeles viktig satsingsområde for Kirkens Nødhjelp og 
partnere fordi ledelsen i mange trosbaserte organisas-
joner fortsatt er mannsdominerte.  

Programmet Lokale konflikter og håndvåpen er foreløpig 
det minste av de 12 globale programmene.  Det er bare 
tatt med i fire  landplaner: Brasil, Haiti/Den dominikan-
ske republikk, Mali og Rwanda. I Latin-Amerika bygger 
Kirkens Nødhjelp videre på samarbeidet med partneren 
viva Rio.  

sudan og sør-sudan – nye  
Kapitler i en gammel historie
 
2011 markerer et tidsskille i Kirkens 
Nødhjelps engasjement i Sudan og 
Sør-Sudan. Fra ett landprogram for 
et samlet Sudan, ble engasjementet 
delt i to likestilte programmer i to land 
med representasjoner i henholdsvis 
Khartoum og Juba. 

I denne omleggingen av strategier kunne Kirkens 
Nødhjelp bygge på erfaringer fra Sudan og Sør-
Sudan etter over 40 års engasjement fra 1969, noe 
som har gitt arbeidet stor merverdi. Denne merver-
dien kan summeres som en stor forståelse for lokal 
kontekst, godt utviklede relasjoner og nettverk, og 
en grunnleggende og gjensidig tillit i lokalsam-
funn og hos kirkepartnere, lokale myndigheter og 
politiske strukturer. 

Merverdien ble omformet til strategiske planer 
tilpasset aktuelle kontekstuelle utfordringer i hvert 
av de to nye landene. For begge land representerte 
delingen en ny tid med videreføring av et tredelt 
engasjement gjennom nødhjelp, langsiktig bistand 
og beslutningspåvirkning, men med omlegging 
av virksomheten fra å være en operativ aktør til i 
større grad å definere rollen som tilrettelegger for 
relevante aktører i det sivile samfunn og drive kapa-
sitetsutvikling av disse kombinert med tilsvarende 
kapasitetsutvikling hos lokale myndigheter. 

I Sør-Sudan ble det geografiske nedslagsfeltet for 
Kirkens Nødhjelps hovedengasjement opprettholdt 
som bistand til statene Øst-Ekvatoria og Warrap, 
nært koordinert med medlemmer av ACt-allians-
ens tilsvarende engasjement i andre geografiske 

områder. Her kunne det legges økt vekt  på å styrke 
kapasiteten hos trosbaserte aktører slik at de gjøres 
i stand til å påvirke arbeidet i sentrale nasjons-
byggende prosesser. 

I Sudan har kirkenettverkets rolle blitt betydelig 
endret da det har vært en betydelig reduksjon i 
medlemstallet. Større fokus ble lagt på utvikling 
av et langsiktig arbeid for å styrke trosbaserte 
aktørers rolle i utformingen av en inkluderende 
tilnærming overfor minoriteter i en ny kontekst. 
Engasjementet i Darfur gjennom ACt/Caritas-
alliansen ble videreført, samtidig som engasje-
mentet i Nuba-fjellene måtte innstilles på grunn av 
økt konflikt i Sør-Kordofan mellom regjeringen og 
motstandsbevegelser. 

Håp og nye utfordringer i sør-sudan 
statsdelingen i sudan mellom nord og sør førte til 
en organisatorisk nydannelse med en egen stedlig 
representasjon for Kirkens nødhjelp i sør-sudans 
hovedstad juba. statsdannelsen åpnet for en ny,  
programmatisk mulighet når det gjelder forst-
erk-ning av kirkenettverket og sivilt samfunn som  
aktører i nasjonsbygging, fredsarbeid og godt styre-
sett. Kirkenettverket vil enda i lang tid måtte ta et 
stort ansvar innenfor sektorene helse, utdanning og 
vann.  målet er at disse programmene skal være i tråd 
med de strategiske rammeverkene både på nasjon-
alt- og delstatsnivå. styret er opptatt av at kirkenett-
verket også skal være med å påvirke innholdet i de 
nye statlige rammeverkene. 

i 2011 ble samhandlingen i aCt alliance-plattformen 
i juba forsterket gjennom arbeidet med en felles  
beredskapsplan. det er en klar erkjennelse av at selv 
om alle ønsker fokus på nasjonsbygging, er det enda 
store utfordringer i forhold til nødhjelp og humanitær 
bistand i sør-sudan.    

I J
u

LI
 K

u
N

N
E 

FO
LK

 I 
SØ

R
-S

u
D

AN
 

EN
D

EL
IG

 F
EI

R
E 

At
 D

E 
vA

R
 B

LI
tt

 E
N

 
EG

EN
 N

AS
JO

N
. 

A
ll

e 
Fo

to
: n

il
s 

CA
r

st
en

se
n

/A
Ct

 A
ll

i-
A

n
Ce

/d
A

n
 C

H
u

r
CH

 A
id

 

– DEttE HAR væRt EN LANG vEI, SIER GIBSON 
GIBSON MISA, SOM BLE BARNESOLDAt DA 
HAN vAR SEKS ÅR. NÅ GLEDER HAN SEG OvER 
Å KuNNE DELtA I FOLKEAvStEMNINGEN. 

FRA FOLKEAvStEMNINGEN I SuDAN I JANu-
AR 2011. vELGERE SLAPPER Av EttER Å HA 
vANDREt LENGE FOR Å AvGI StEMME vED 
NGER JEBEL BOMA I SENtRAL-EKvAtORIA.

StyREtS OPPSuMMERENDE vuRDERINGER 2011 StyREtS OPPSuMMERENDE vuRDERINGER 2011

økumenisk fredskonferanse 
Fra 17.-25. mai ble det arrangert en stor økumenisk 
fredskonferanse på jamaica i regi av Kirkenes ver-
densråd (Kv). Konferansen markerte avrundingen av 
det globale felleskirkelige tiåret mot vold (2001-2010).  
et viktig tema var internasjonal våpenhandel, og mel-
lomkirkelig råd for den norske kirke, Kirkens nødhjelp, 
Kirkelig fredsplattform og Changemaker tok initiativ til  
en aksjon om dette temaet.  
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liKestilling og Kvinners  
rettigheter
Innenfor denne strategiske prioriteringen har Kirkens  
Nødhjelp valgt å satse på to globale programmer: 
Kjønnsbasert vold og Kvinners medbestemmelse. 

Kjønnsbasert vold- programmet er ved utgangen av 
2011 det  største av de 18 globale programmene. Det er 
tatt inn i hele  25 landplaner, og alle regioner har valgt 
å satse på arbeid for å redusere kjønnsbasert vold. Også 
dette programmet er en videreføring av arbeid fra forrige 
strategiperiode. Dette har vært og vil fortsatt være en vik-
tig satsing i for eksempel Den demokratiske republikken 
Kongo (DRC), Etiopia, Mali, Malawi, Laos og Guatemala. 
Programmet omfatter innsats mot vold i nære relasjoner 
så vel som vold i forbindelse med skadelige tradisjoner 
som kjønnslemlestelse, tidlig ekteskap med mer. Arbeid 
mot kjønnsbasert vold er en strategisk satsing i forhold til 
trosbaserte organisasjoner der patriarkalske tradisjoner 
ofte har tilslørt eller godtatt vold mot kvinner. Det er en ut-
fordring å mobilisere ressurser til dette arbeidet. til tross 
for at programmet er størst i antall land, er budsjettand-
elen for denne satsingen relativt beskjeden. 

Kvinners medbestemmelse er en ny satsing i denne 
strategiperioden.  Åtte landplaner inneholder dette pro-
grammet.   Guatemala, Mali, Sør-Afrika og Zambia har 
allerede etablert robuste innsatser for å styrke kvinners 
medbestemmelse – enten i partnerorganisasjoner, i kirk-
er eller i lokalt styresett.  De ulike landkontorene vil fort-
sette å videreutvikle dette programmet i lokal kontekst. 

øKonomisK rettFerdighet
 
Innenfor denne strategiske prioriteringen har Kirkens 
Nødhjelp valgt å satse på to globale programmer: Handel 
og levebrød og Ressurser og finansiering for utvikling. 

Handel og levebrød er også blant de største av de 12 
globale programmene, og det er med i 15 landplaner 
i 2011.  Programmene består av svært sammensatte 
aktiviteter med alt fra satsing på låne- og sparegrup-
per (tanzania) og alternativ yrkesopplæring for tidligere 
pirater (Somalia) til inntektsskapende virksomhet til- 
knyttet integrert landsbyutvikling (Laos, Myanmar, Etiopia, 
Sudan).  Programmet legger vekt på fattige menneskers 
grunnleggende behov for et levebrød. Dette er også det 
programområdet som vil utfordre Kirkens Nødhjelp til 
nytenkning på hvordan vi kan bidra til å løfte småfore-
tak for individer/grupper opp til bærekraftig næringsut-
vikling for hele lokalsamfunn. Nye modeller for samhan-
dling med privat sektor må utforskes.

Ressurser og finansiering for utvikling er valgt som  
prioritering i åtte landplaner: Angola, Malawi, Sør-Afri-
ka, tanzania, Zambia,  Myanmar, Brasil og Guatemala. 
Dette er et mellomstort, globalt program som er både  
strategisk og nyskapende. Programmet retter søkelys 
på mer effektiv bruk av nasjonale ressurser for lokal 
utvikling, rettferdig fordeling og fattigdomsreduksjon.  
Overvåking av nasjonale og lokale budsjetter og rettferdig 
forvaltning av inntekter fra utvinningsindustrier er blant 
de viktigste satsingsområdene.

  

styrking av kvinners posisjon 
til tross for en vanskelig sikkerhetssituasjon, har 
Kirkens nødhjelp gjennom sitt samarbeid med 
12 afghanske partnerorganisasjoner bidratt til at 
mange tusen marginaliserte kvinner og menn har 
fått en bedre hverdag i afghanistan. det har skjedd 
gjennom støtte til arbeid med fred og sikkerhet, 
trygge levekår, klimatiltak og tiltak innen vann og 
sanitær.  støtte til opplæring og ulike innsatsfaktorer 
i landbruket har bidratt til økt produksjon og inntek-
ter for rundt 8000 bønder og deres familier. styret vil  
spesielt peke på det positive som har skjedd gjennom 
de mange selvhjelpsgrupper og yrkesopplæringstil-
tak kombinert med lese- og skriveopplæring og bev-
isstgjøring av rettigheter. her har kvinners selvtillit, 
samt deres status og rom i lokalsamfunnet, blitt sty-
rket og utvidet.  

kirkeledere for økonomisk  
rettferdighet
våren 2011 møttes 150 deltagere fra hele verden 
til ”økumenisk konferanse om gruvedrift”. samlet 
under banneret ”the earth is god’s, and all that is 
in it” fra salme 24 ble konsekvensene av kanadisk 
gruvedrift verden over diskutert. 75 % av verdens 
gruveselskaper drives fra Canada. 

Kirkens nødhjelp var en av de største bidrags-
yterne til konferansen og hadde hentet inn  
religiøse ledere fra sør-afrika, tanzania, Zambia 
og guatemala. Fra tanzania deltok også lederen 
for det muslimske rådet. Konferansen ble organis-
ert i samarbeid med Kairos, united Church of Can-
ada og ni andre kanadiske kirkesamfunn. 

Konferansen var en arena for å lære av hveran-
dre og tenke sammen rundt kirkens og religiøse 
lederes rolle og ansvar i situasjoner der folk på-
virkes negativt av gruveindustrien. samtidig var 
det også en anledning for de rundt 50 deltagerne 
fra sør til å rette klare forventninger til kanadiske 
kirkesamfunn om solidaritet. programmet var en 
unik blanding av casestudier, bønn og teologisk 
refleksjon. 

Mobilisering av menigheter og 
lokalsamfunn
Fasteaksjonen hadde i 2011 økonomisk rettfer-
dighet som hovedtema. tanzania var fokusland, og 
den politiske kampanjen handlet om arbeidet mot 
skatteunndragelse fra internasjonalt næringsliv i 
fattige land.  

15.000 underskrifter ble samlet inn og overrakt 
finansminister sigbjørn johnsen. Fasteaksjonens 
innsamlingsresultat på 30,8 mill kroner var mar-
ginalt lavere enn i 2010, men antall menigheter 
som deltok var rekordhøyt. 1250 enheter bestilte 
materiell for å være med på innsamlingsaksjonen!

les mer side 20
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KlimarettFerdighet
Innenfor denne strategiske prioriteringen har Kirkens 
Nødhjelp valgt to globale programmer: Fornybar energi 
og utslippsreduksjon og Klimatilpasning.

Klimatilpasning er også et av de største globale pro-
grammene og 14 landplaner inneholder dette program-
met. Det er også prioritert i alle geografiske regioner og 
fokuserer på ulike intervensjoner for å minske lokalsam-
funnets sårbarhet overfor klimaendringer og for å øke 
matsikkerhet og bærekraftig utvikling i utsatte områder.  
I løpet av 2011 har Kirkens Nødhjelp faset ut arbeidet i 
Bangladesh og Eritrea (se boks). I begge land har Kirk-
ens Nødhjelp bidratt til vellykkede klimatilpasningspro-
sjekter, og relevante erfaringer fra disse vil overføres til 
andre land.

Fornybar energi og utslippsreduksjon-programmet 
omfatter både politisk arbeid for gode klimaavtaler og  
arbeid med fornybar energi. Åtte landplaner har Fornybar 
energi og utslippsreduksjon som hovedsatsing: Bangla-
desh, Eritrea, Brasil, Haiti, Afghanistan, vietnam, Kenya 
og Sør-Afrika. Innenfor disse seks landene har Kirkens 
Nødhjelp støttet bl.a. arbeid med biogass/biodiesel, sol-
energi og vannkraft.  I tillegg til disse seks landene har 
andre landplaner tatt med fornybar energi som kompo-
nent av et Klimatilpasningsprogram (for eksempel Laos 
– vannkraft, Mali og Zambia – solenergi).  I 2011 fikk Kirk-
ens Nødhjelp nye øremerkede bevilgninger fra Norad og 
Statkraft for videreutvikling av ren energisatsing i disse 
landplanene. Politisk arbeid for klimarettferdighet har 
vært en storsatsing for organisasjonen i 2011 – både i 
Norge og internasjonalt. 

eritrea 
Kirkens nødhjelp har fulgt utviklingen i eritrea 
med stor bekymring. regimet blir mer og mer iso-
lasjonistisk, paranoid og autoritært. det var derfor 
etter meget moden overveielse det ble besluttet å 
legge ned vårt kontor i asmara og avslutte Kirkens 
nødhjelps mangeårige tilstedeværelse i eritrea og 
finne andre måter å støtte det eritreiske folket og 
kirkene der på. eritrea er blitt et av mange land der 
den folkelige revolusjonen er ødelagt av frigjørings-
kampens ledelse. 

 
 
Mobilisering for klimarettferdighet
høsten 2011 var det en aktiv mobilisering av  
menigheter og lokalsamfunn med sju regionale kli-
maseminarer rundt om i norge. det ble også mobili-
sert til den norske deltagelsen i den globale og øku-
meniske kampanjen rettet mot Fns klimatoppmøte 
i durban. denne kampanjen ”We have Faith - aCt 
now for Climate justice” ble gjennomført sammen 
med kirkelige aktivister i afrika og ble drevet fram 
av ungdom og religiøse ledere. 200.000 underskrift-
er, mesteparten samlet inn i afrika, ble overrakt 
på en stor markering i forkant av Fn-konferansen, 
og kampanjen ble fremhevet ved flere anledninger 
både av Fn og verten sør-afrika. ’sammen for en 
rettferdig verden’ fikk et fordypet og synlig uttrykk i 
denne brede, kirkelige samhandlingen!

rett til vann og helse

Innenfor denne strategiske prioriteringen har Kirkens 
Nødhjelp valgt å satse på tre globale programmer: vann, 
sanitær og hygiene, Bedre levekår for hiv- og aidsram-
mede og tilgang til helsetjenester.

vann, sanitær og hygiene er prioritert i 11 landplaner. Det 
er særlig prioritert i land der arbeidet har et humanitært 
fokus (DRC, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Afghanistan), 
land som har blitt rammet av naturkatastrofer (Myanmar, 
Pakistan) og som en integrert del av langsiktig utvikling 
(Angola, Etiopia). Arbeid med vann, sanitær og hygiene er 
inkludert som komponent i program for Fornybar energi 
og utslippsreduksjon i en rekke land (f eks. Brasil, Kenya, 
Zambia) og er en av Kirkens Nødhjelps viktigste leve- 
ranser i en global nødhjelpsrespons.

Bedre levekår for hiv-og aidsrammede er tatt med  i 
åtte landplaner: Angola, Eritrea, Etiopia, Malawi, Laos, 
Rwanda, tanzania og Zambia. Det har vært en reduksjon 
i satsingen siden forrige strategiperiode. Noen landpro-
grammer fases ut (Eritrea, Rwanda), mens innsats fort-
setter på avgrenset nivå i andre sammenhenger (f. eks. 
thailand og Den russisk-ortodokse kirke).  I noen land 
er arbeidet med hiv og aids inkludert som komponent i 
et helseprogram.   Internasjonalt er det nå langt mindre 
fokus på hiv og aids, og finansiering til dette arbeidet er 
en utfordring. 

tilgang til helsetjenester er prioritert i sju landplaner:  
Myanmar, Laos, vietnam, Det okkuperte palestinske om-
rådet, Malawi, Sudan inkl. Darfur og Sør-Sudan. I tillegg 
prioriteres helse i Kirkens Nødhjelps avgrensede innsats 
i vest-Sahara og Eritrea. Dette programmet er en ny 
satsing i denne strategiperioden med stort potensial for 
videreutvikling, inkludert mulighet for samarbeid med 
diakonale institusjoner og høgskoler i Norge. Det er et 
mangfold av programaktiviteter – fra mor/barn-helse og 
sykepleierutdanning i Malawi til helsetjenester for fanger 
i vietnam og kreftbehandling for palestinere ved Augusta 
victoria-sykehuset i Jerusalem.

For sen internasjonal reaksjon på 
sult og flom
øst-afrika opplevde i 2011 den verste tørken på 40 
år. sen internasjonal respons og dårlig styresett 
førte til sultkatastrofe i etiopia og Kenya og hungers-
nød i store deler av somalia. sammenhengen mel-
lom naturkatastrofer og menneskeskapte katastro-
fer ble enda en gang svært tydelig.  Fremtiden vil 
sannsynligvis bringe flere katastrofer av denne 
typen, og de menneskeskapte klimaendringene 
vil forsterke katastrofer og skape konflikter om 
knappe ressurser. takket være Kirkens nødhjelps 
forankring hos lokale ledere og lokalsamfunn var 
det mulig å bringe hjelp inn til gedo-provinsen i so-
malia og i mogadishu hele året, selv om al-shabab 
truet flere internasjonale organisasjoner. Kirkens 
nødhjelp startet en egen innsamling til de tørke-
rammede, og mer enn 20 mill kroner ble samlet inn. 
i 2011 kunne vi bidra til at 63.000 mennesker fikk 
hjelp i somalia, 200.000 i etiopia og 12.000 i Kenya.

i august var  Kirkens nødhjelp først ute med å var-
sle om en ny flomkatastrofe i pakistan. også denne 
gangen var det en tilbakeholden internasjonal re-
spons, og heller ikke i 2011  klarte pakistanske myn-
digheter å gi den nødvendige hjelpen til de mange 
flomrammede. omlag 40.000 mennesker fikk hjelp 
via Kirkens nødhjelps partnere, og samarbeidet 
med ulike pakistanske organisasjoner var utmerket.

les mer side 16

Mødrehelse, reproduktiv helse og 
abort 
styret ble i 2007 bedt om å ta opp spørsmålet om 
organisasjonens holdning til abortspørsmålet.  
i vedtaket som den gang ble fattet het det bl.a. 
”en videre konkretisering av Kirkens nødhjelps 
ståsted i abortspørsmålet må skje i relasjon til 
partnere og det økumeniske kirkenettverket ut fra 
hva som er utfordringen i ulike land”.

våren 2011 ble arbeidet med disse spørsmålene 
gjenopptatt. det ble blant annet innhentet infor-
masjon fra Kirkens nødhjelps globale økumeni-
ske samarbeidspartnere, en rekke av søster- 
organisasjonene, medlemmer av aCt alliance, 
samt den norske kirke om deres posisjon på 
spørsmål relatert til mødrehelse, reproduktiv 
helse og abort. de aller fleste svarte at de var 
opptatt av spørsmålsstillingene.  mange hadde 
et aktivt engasjement innenfor mødrehelse og 
reproduktiv helse uten at de hadde utarbeidet en 
egen posisjon på disse spørsmålene, som ble be-
traktet som svært sensitive.

saken har vært grundig behandlet i to styremøter. 
det har vært avholdt møter med fagpersoner i 
norge og lokale medarbeidere som arbeider med 
hiv og aids og helse ved Kirkens nødhjelps ute- 
kontor. hovedpoenget i det nye vedtaket er at sty-
ret fastholder det kristne menneskesyn som un-
derstreker menneskets uendelige verdi. videre 
at en oppfordrer medarbeidere og partnerorgan-
isasjoner til å styrke arbeidet med reproduktiv 
helse. styret ser at det er en rekke etiske prob-
lemstillinger knyttet til abort, og at det kan være 
krevende å forholde seg til disse ut fra et religiøst 
og et kulturelt perspektiv. styret fastholder likevel 
Kirkens nødhjelps posisjon: at retten til lovlige og 
trygge aborter må sikres for alle jenter og kvin-
ner som en del av det å sikre universell tilgang 
til reproduktiv helse. Kirkens nødhjelp vil støtte 
opp om de partnere som aktivt bidrar til å sikre 
denne retten, samtidig som de ikke ser det som 
sitt mandat å ta stilling til hvor restriktiv eller lib-
eral abortlovgivningen bør være i de enkelte land. 

160 uNGDOMMER FRA 18 LAND vAR MED PÅ EN KLIMAKARA-
vANE FRA NAIROBI tIL DuRBAN. uNDERvEIS ARRANGERtE DE 
KONSERtER, SAMLEt INN uNDERSKRIFtER OG MØttE MEDIA OG 
POLItIKERE FOR Å SEttE SØKELyS PÅ KLIMAENDRINGENE.  
Foto: Bergit sønsteBy svendseid/kirkens nødHjelp

KIRKENS NØDHJELP, SØStERORGANISAS-
JONER (APRODEv), PARtNERE OG DELtAKERNE 

PÅ KLIMAKARAvANEN vAR MED PÅ EN StOR 
KLIMAMARSJ I DuRBAN uNDER COP 17.

Foto: idA tHoMAssen/kirkens nødHjelp
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oppdragsgiverne og KirKens  
nødhjelps internasjonale  
virKsomhet

Etter innspill på representantskapsmøtet i 2010 startet 
styret arbeidet med å tydeliggjøre forholdet mellom  
oppdragsgiverne og Kirkens Nødhjelps internasjonale 
virksomhet. Dette arbeidet munnet ut i et nytt vedlegg 
til Kirkens Nødhjelps statutter, som ble vedtatt på rep-
resentantskapsmøtet i 2011. Styret er glad for denne 
tydeliggjøringen av at Kirkens Nødhjelp vil prioritere 
kirker og kirkelige organisasjoner som samarbeidspart-
nere i programland. Kirkens Nødhjelp er forpliktet til å 
delta i nasjonale ACt Alliance Forum, men i programland 
vil vi også samarbeide med organisasjoner og kirker som 
ikke er medlem av ACt Alliance. våre oppdragsgiveres 
forhold til ACt Alliance er primært organisert gjennom 
Kirkens Nødhjelps medlemskap, og oppdragsgiverne 
oppmuntres til å bidra til at samarbeidskirker/organisas-
joner i deres utevirksomhet og globale sammenslutnin-
ger søker medlemskap i ACt Alliance. 

samarbeid om sKaper-
verK og bæreKraFt 
Samarbeidet med Den norske kirke 
og Norges Kristne Råd om oppfølg-
ingen av tiårsprosjektet Skaperverk 
og bærekraft fortsatte også i 2011. 
Det ble foretatt en omfattende midtveisevaluering som et 
ledd i forberedelsene til drøftingen på Kirkemøtet i 2012. 
Dette har bidratt til å tydeliggjøre prosjektets avgrens-
ning, og styret er tilfreds med det skillet som nå er gjort 
mellom de samarbeidende partnernes eget arbeid og 
det som skjer i regi av det felles samarbeidsprosjektet 
Skaperverk og bærekraft.  Bispemøtets representant i 
styringsgruppen deltok på et forberedelsesmøte for COP 
17 i Nairobi i juni, og alle de tre samarbeidsaktørene i 
prosjektet har bidratt til å forberede den kirkelige del-
egasjonen fra Norge til COP 17. 

KirKens nødhjelp – Først med  
hap-sertiFisering
HAP (Humanitarian Accountability Partnership) er en  
internasjonal organisasjon som sertifiserer humanitære 
organisasjoners arbeid og arbeidsmetoder. Kirkens Nød-
hjelp ble i 2011, som den første organisasjonen i verden, 
sertifisert ut fra kriteriene i den nye HAP-standarden 
for ansvarlighet og kvalitetssikring. HAP-sertifiseringen 
er viktig for Kirkens Nødhjelp fordi den synliggjør ret-
tighetene til de vi søker å bistå/samarbeide med og som 
skal stille organisasjonen til ansvar. HAP-standardene 
er et system for å kvalitetssikre etterrettelighet og ans-
varlighet. Det er et verktøy for å kvalitetssikre at en lev-
erer det en lover å levere til de som virkelig trenger det.  
Sertifiseringen var mulig takket være innsatsen og det 
gode arbeidet til ansatte i Kirkens Nødhjelp over hele 
verden, noe styret vil berømme. 

I forbindelse med sertifiseringen ble det foretatt en  
ekstern gjennomgang som viser at Kirkens Nødhjelp har 
styringsdokumenter og prosedyrer på plass, men trenger 
å jobbe for å få dette bedre integrert i arbeidet hjemme 
og ute, både ved representasjonene og hos partnerne. 

utviKlingspolitisK samstemthet 

Mange ulike politikkområder virker inn på utvikling-
slandene, og resultatene av bistand risikerer å bli  
undergravet av politikkområder som har en negativ  
effekt på utviklingen. Kirkens Nødhjelp har i mange år 
ønsket at regjeringen skulle ta initiativ til en diskusjon 
om hvordan politikken på ulike områder påvirker hveran-
dre.  I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2012, 
la regjeringen høsten 2011 for første gang fram en rap-
port om samstemthet i norsk utviklingspolitikk. Selv om 
denne rapporten bar noe preg av å være en egeneval-
uering som unnlot å gå inn på de mest kontroversielle 
politikkområdene, er det styrets håp at dette vil danne 
grunnlaget for en mer informert debatt i det offentlige 
rom om Norges samlede utviklingspolitikk, ikke minst 
finans- og handelspolitikk. 

Kirkens Nødhjelp laget sin egen skyggerapport “Mer 
ustemt enn samstemt” til regjeringens rapport. Denne 
rapporten gikk nærmere inn på blant annet klima, han-
del og våpeneksport, og styret er tilfredse med at den 
bidro til å befeste Kirkens Nødhjelps posisjon som en 
viktig aktør innen norsk utviklingspolitikk.

debatt om situasjonen i israel og 
det palestinsKe området* 

De ulike holdningene til staten Israel i Kirke-Norge ble 
tydeliggjort i 2011.  Situasjonen i de okkuperte pales-
tinske områdene og Israel er kompleks og komplisert. 
Dette temaet var fokus på representantskapets kveldssa-
mling i 2011 med vitnesbyrd både fra Sederot og fra pal-

estinske kristne. Styret har merket seg at enkelte miljøer  
utfra ensidig og til dels feilaktig informasjon kritiserer det 
arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør sammen med kirkene og 
israelske organisasjoner i dette området. Kirkens Nød-
hjelps innsats i Det palestinske området og Israel har 
helt siden 1950-tallet vært forankret i kirkene og kirke-
lige organisasjoners humanitære arbeid og deres arbeid 
for en rettferdig fred som sikrer palestinernes rettigheter 
og staten Israels behov for trygge grenser for den jødiske 
befolkningen. Styret skulle ønske at man i enkelte kristne 
miljøer i Norge i større grad ville samarbeide med de 
kreftene i Israel som arbeider for demokrati, mennesk-
erettigheter og fred for alle.  Kirkens Nødhjelps felleskir-
kelige karakter gjør det verken mulig eller ønskelig for 
organisasjonen å ta stilling til oppdragsgivernes ulike 
teologiske holdninger til staten Israel. 

II. FORHOLD tIL OPPDRAGSGIvERE  
OG POLItISKE MyNDIGHEtER

*Det er en konflikt om begrepene som brukes når denne situasjonen beskrives. våre partnere bruker, i likhet med FN, den juridiske og folkerettslige 

betegnelsen Israel og Det okkuperte palestinske området. vi har valgt å benytte overskriften Israel og Det palestinske området fordi det navngir det 

geografiske området vi jobber innenfor. Denne benevnelsen brukes også av Norges Kristne Råd og Norges Mellomkirkelige Råd.

KIRKE OMKRANSEt Av PIGGtRÅD; Et SyNLIG uttRyKK FOR DEN 
vANSKELIGE SItuASJONEN I DE PALEStINSKE OMRÅDENE.  
Foto: ingeBjørg kårstAd/eAApi/kirkens nødHjelp

EN ENGEL LAGEt Av GLASSKÅR, GAMLE PAtRONHyLSER OG vRIDDE 
MEtALLDELER FRA ØDELAGtE vINDuER SyMBOLISERER HÅP OM EN 
FREDELIGERE FRAMtID I BEtLEHEM.  
Foto: Hege opsetH/kirkens nødHjelp
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stor satsing på utviKling av  
organisasjonen
I forlengelsen av arbeidet med ny strategi var det nød-
vendig å se over egen organisasjon, identifisere behov 
for endring og tilpasning samt vurdere kapasitet og ef-
fektivitet i møte med nye utfordringer og nye ambisjoner. 
Oppgaven ble organisert som et organisasjonsutviklings- 
prosjekt bemannet med interne krefter.

Arbeidet resulterte i en ny organisasjonsstruktur for 
hovedkontoret, lansert på nyåret 2012. Styret er svært 
godt fornøyd med arbeidet som er utført så langt. Målet 
med endringene er å styrke samhandling på tvers av 
avdelinger og enheter, sikre fleksibel bruk av personell-
ressurser, forsterke medarbeideres opplevelse av å være 
viktige og selvstendige aktører på overordnet oppdrag og 
formidle at ledelse er en funksjon som ansvarliggjør alle. 
Dessuten var det et mål å legge til rette for flere samar-
beids- og kommunikasjonslinjer mellom hovedkontor og 
representasjoner.

arbeid mot Korrupsjon

Styret er svært tilfreds med at det i 2011 har vært en ned-
gang i antall saker der det er avdekket økonomisk krimi-
nalitet i virksomhet støttet av Kirkens Nødhjelp. Gode  
rutiner, intern avvikskontroll og lav terskel for å iverk-
sette eksterne revisjonsundersøkelser som har med-
virket til å forebygge og/eller oppdage saker på et tidlig 
stadium, er viktige faktorer her.  I 2011 ble det avsluttet 
to saker der det ble avdekket underslag/økonomisk mis-
lighet; en sak i Sør-Afrika og en i Somalia.

Det har også vært arbeidet med saker i flere andre land 
der det er blitt avdekket svake regnskapsrutiner eller 
manglende internkontroll. Når dette skjer, blir det gjort 
en vurdering av om samarbeidet skal avsluttes eller om 
partnerne er i stand til å foreta betydelige organisasjons-
messige forbedringer.  

Styret er imidlertid opptatt av å få til en økonomisk risiko-
deling med norske myndigheter slik at det blir en endring 
av dagens praksis der det er Kirkens Nødhjelp som må 
bære hele ansvaret, og styret er tilfreds med den proses-
sen som nå er i gang innenfor rammen av de fem store 
bistandsorganisasjonene. 

reKruttering av ny  
generalseKretær 

I oktober ble generalsekretær Atle Sommerfeldt utnevnt 
til biskop i Borg bispedømme og gikk av i slutten av  
januar 2012. Styret startet umiddelbart arbeidet med å 
rekruttere en etterfølger etter Sommerfeldt, som har 
vært generalsekretær i Kirkens Nødhjelp siden 1994.  

På styremøtet 1. mars 2012 besluttet styret å tilby stilling- 
en til konstituert leder for utviklingspolitisk avdeling i  
Kirkens Nødhjelp, Anne-Marie Helland. Helland er  
lærerutdannet og har en mastergrad i utviklings- 
studier fra university of Bristol. Hun har arbeidet i 
Kirkens Nødhjelp siden år 2000 og var svært sen-
tral i organisasjonens arbeid med hiv/aids. Fra 2007 
til våren 2011 var hun Kirkens Nødhjelps regionale  
representant i Sørlige Afrika.  Anne-Marie Helland er den 
første kvinne som blir generalsekretær i Kirkens Nød-
hjelp. 

ChangemaKer 

Styret gleder seg over Changemakers evne til stadig å 
mobilisere ungdom rundt kompliserte og viktige saker; 
Changemaker-bevegelsen har klart å mobilisere stort 
rundt kravet om en mer rettferdig norsk handelspoli-
tikk og det faktum at Norge ikke lar utviklingsland få  
benytte seg av de samme handelspolitiske virkemidlene 
vi selv har brukt for å utvikle oss. Med en utvidelse av 
nettverket til å gjelde langt utenfor Norges grenser går 
Changemaker en spennende og utviklende tid i møte. 
For en gjennomgående rapport på Changemakers  
virksomhet 2011, henvises det til Changemakers egen 
årsmelding for 2011. 

III. INtERNE FORHOLD I KIRKENS NØDHJELP

prioritering av siKKerhets- 
arbeidet 
Arbeidet med sikkerhet i Kirkens Nødhjelp ble betydelig 
løftet og prioritert i 2011 gjennom et vedtak med høyere 
ambisjoner og et nytt planverk for sikkerhetsarbeidet 
både ute og hjemme. En viktig milepæl er økt vekt på opp- 
læring, og det er allerede blitt arrangert 13 kurs: Oslo (5), 
Sør-Sudan, Midtøsten, Geneve (ACt), Wajir Kenya (Soma-
lia), Mali, DRC (Bukavu and Goma) og Pakistan. Kirkens 
Nødhjelp har bidratt til produksjon av en ACt Alliance 
opplæringsvideo, ACt Alliance Security Staff Hand-
book er oppdatert, og ACt Alliance sikkerhetsuke ble  
gjennomført i mai ved de fleste utekontorer og i Oslo.  
Sikkerhetsplaner ved de aller fleste kontorer er oppda-
tert, og det er blitt gjennomført kvartalsmessige risiko-
vurderinger for lederteam i utenlandsavdelingen. Styret 
holdes løpende orientert om krevende sikkerhetssituas-
joner ved representasjonene.

arbeid med strategier For  
arbeidet i norge 
Som en oppfølging av arbeidet med Global Strategiplan 
2011-2015 har det blitt utviklet flere omfattende strat-
egier for Kirkens Nødhjelps arbeid i Norge. I 2011 vedtok 
styret både strategi for innsamling, for mobilisering av 
menigheter og lokalsamfunn i Norge og strategi for Kirk-
ens Nødhjelps fasteaksjon. Innsamlingsstrategien leg-
ger opp til en ambisiøs vekst både når det gjelder gaver 
fra privatpersoner, kirker og menigheter og andre givere. 

I nettverksstrategien vektlegges det at Kirkens Nødhjelp 
i større grad enn tidligere må samhandle med menighe-
tene innenfor det som er deres prioriterte områder: 
diakoni, trosopplæring og gudstjenesteliv. Den nye strat-
egien for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har tre hoved-
satsinger: Sikre dør til dør-innsamling – flere husstander 
besøkes, forsterket satsing i byene og nye inntektskilder.  
Etter innspill fra blant annet Changemaker, vektla styret 
at de beslutningspåvirkende kampanjene skal være en 
integrert del av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  

 

sikkerhetsutfordringer  
i Afghanistan
2011 markerte starten på tilbaketrekking av in-
ternasjonale styrker fra afghanistan, et arbeid 
som skal være avsluttet i 2014. samtidig var det 
en forverring av sikkerhetssituasjonen med ulov-
lige veisperringer, veibomber, selvmordsangrep, 
bortføringer og komplekse angrep. en blanding 
av ulike opposisjonsgrupper og kriminelle aktører 
involvert i narkotikatrafikk gjør situasjonen stadig 
mer uforutsigbar. den regionale dimensjonen og 
nabolandenes interesser gjør situasjonen enda mer  
uklar. bortføringen av og drapet på to lokalt ansatte 
fra Coar, Kirkens nødhjelps partnerorganisasjon 
i Faryab, var et alvorlig slag mot ngoene. mangel 
på sikkerhet vanskeliggjør monitorering, og mye 
tid, energi og ressurser blir brukt for å overvåke og  
redusere risiko. 

Join us across
the globe

for an ACT safe week 
23 - 27 May, 2011

Life is a gift ACT safe TODAY!

ACT
Safety and

Security 
Awareness Week

23 - 27 MAY 2011
Think Safe. ACT Safe. Be Safe.
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Økonomisk rettferdighet er nødvendig for 
å avskaffe fattigdom. Opplæring av lokale 
korrupsjonsjegere og støtte til lokale 
låne- og sparegrupper gir mennesker 
mulighet til en bedre framtid.  

For å sikre en rettferdig fordeling av jordas ressurser og 
bekjempe fattigdom er det viktig å sette fokus på økono-
misk rettferdighet. Hvor rettferdig er det at verdens mest 
rike land på naturressurser er blant verdens fattige? Og 
hvor rettferdig er det egentlig at verdens økonomiske 
ressurser er så ujevnt fordelt at 1,4 milliarder mennesker 
fortsatt lever i dyp fattigdom? Økonomisk urettferdighet 
er et grunnleggende hinder for avskaffing av fattigdom. 
Derfor valgte Kirkens Nødhjelp å sette fokus på dette i 
fasteaksjonen 2011. 

I vårt arbeid med økonomisk rettferdighet har Kirkens 
Nødhjelp og partnere blant annet satset på budsjett- 
overvåking og opplæring av lokale korrupsjonsjegere.  
Dette har vært et viktig anliggende i Angola, Brasil, Ma-
lawi, Zambia og tanzania. 

Arbeidet med økonomisk rettferdighet har fått mye positiv 
oppmerksomhet i 2011 både i nasjonale medier i landene 
vi jobber og internasjonalt. Kirkens Nødhjelp skrev en 
skyggerapport for FN om situasjonen for menneskeret-
tigheter i tanzania som ble lagt frem i Geneve. Dette førte 
til at Kirkens Nødhjelp og partneres arbeid med PEtS, 
sporing av offentlige midler som skulle brukes for å sikre 
tilgang til vann, er blitt brukt som ”best practice” både i 
FNs rapport og i den nye boken til FNs spesialrapportør 
på menneskerettigheter og vann. Arbeidet med PEtS gir 
borgere kunnskaper og verktøy til å følge myndighetenes 
planlegging, budsjettprosesser og utgifter, og slik ha 
mulighet til å holde myndighetene ansvarlig for mislig-
hold av offentlige midler, som skulle vært brukt til lev-
eranse av sosiale tjenester. Denne kunnskapen bringer 
både stolthet og selvtillit, og resulterte blant annet i at 
korrupte lokale ledere ble avsatt i to lokalsamfunn i tan-
zania i 2011. I dag jobber Kirkens Nødhjelp og partnere 
med dette i 21 distrikter i tanzania, og bare i 2011 ble 80 
nye PEtS-komiteer opprettet. 

Kirkens Nødhjelp har også fortsatt arbeidet med spare- 
og lånegrupper, såkalte vICOBA-grupper, i tanzania, 
hvor medlemmene sparer små beløp og kan ta opp lån 
for å investere i en bedre framtid.

I løpet av 2011 var det etablert vICOBA-grupper i 41  
distrikter i fattige lokalsamfunn i tanzania, og antal-
let grupper økte fra 1308 til 1732 i løpet av året. Disse 
gruppene (nye og gamle) økte sine sparebeløp i vICOBA-
gruppen fra 5,1 milliarder tanzanianske shilling (19,4 
millioner kroner) til 10,9 milliarder shilling (41,5 million-
er kroner) i 2011. Disse sparepengene er utgangspunktet 
for lån som ble gitt til medlemmene av gruppen. Lånet 
har de investert i næringsvirksomhet lokalt, noe som 
har gitt medlemmet egen profitt. I løpet av fjoråret fikk 
over 200 grupper videreopplæring i næringsutvikling, for 
eksempel å lage såpe eller syltetøy, baking, eller opp-
drett av høns til salg på det lokale markedet. Gruppene 
har også fått opplæring om sine rettigheter og kunnskap 
for å adressere sosiale problemer, som for eksempel 
kjønnsbasert vold, helse og ernæring, tilgang til vann, og 
hiv/aids. Medlemmene i vICOBA-gruppene har gjennom 
sparing, lån og næringsvirksomhet skaffet seg midler til 

å skaffe seg jord eller bil, bygge hus, kjøpe maskiner el-
ler utstyr for næringsvirksomhet. Gjennom vICOBA har 
totalt 47.569 mennesker (majoriteten kvinner) fått mu-
ligheten til å bygge seg en bedre framtid i tanzania. 

Både i tanzania, Angola, Myanmar, Zambia, Brasil 
og Guatemala har man arbeidet opp mot utvinnings- 
industrien i 2011. tanzanias religiøse ledere arrangerte  
sammen med representanter for det sivile samfunn i 
2011 den første nasjonale alternative gruvekonferanse 
parallelt med myndighetenes og selskapenes konfer-
anse. Konferansen fikk så mye oppmerksomhet at gruve-
selskapene til slutt ba de religiøse lederne om å bistå til 
å løse konfliktene mellom gruveselskapene og lokalsam-
funnene. Fokuset i tanzania på å bygge nettverk og drive 
påvirkningsarbeid på tvers av landegrensene har result-
ert i et økende internasjonalt press på gruveselskaper i 
land som Canada. Dette førte til at våre protestantiske, 
katolske og muslimske partnerorganisasjoner samlet 
seg om en felles strategi for politisk påvirkningsarbeid 
rundt gruvesektoren de neste tre årene, og de har bistått 
folk som er rammet av gruveforurensing med medisinsk 
hjelp. Kirkens Nødhjelp og partnere arrangerte også 
solidaritetsbesøk til gruvesamfunnene i tanzania med 
religiøse ledere fra sju land, deriblant Norge. 

SAMMEN FOR EN MER ØKONOMISK  
REttFERDIG vERDEN 

KIRKENS NØDHJELP ÅRSMELDING 2011

HØStEN 2011 ARRANGERtE KIRKENS 
NØDHJELPS PARtNERE I tANZANIA EN 
ALtERNAtIv GRuvEKONFERANSE FOR 
Å tA OPP SOSIALE OG MILJØMESSIGE 
KONSEKvENSER Av GRuvEDRIFtEN 
PARALLELt MED GRuvEINDuStRIENS EGEN 
KONFERANSE.  Foto: kirkens nødHjelp 
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MAKtEN ER FOLKEtS! SAMLEt FOR 
ØKONOMISK REttFERDIGHEt I SØR-AFRIKA. 
Foto: jAne vogt evensen/kirkens nødHjelp
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Flere eKsempler

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med økonomisk rettfer-
dighet i totalt 17 land i 2011. Det er stor variasjon i dette 
arbeidet. 

I Myanmar har Kirkens Nødhjelp og partnere arbeidet 
blant internt fordrevne for å bedre deres mulighet til å 
skaffe seg levebrød gjennom spare- og lånegrupper og 
utvikling av jordbruksaktiviteter og husdyrhold. vi har 
også gitt hjelp til flyktninger som oppholder seg i thai-
land for å styrke deres økonomiske uavhengighet og 
fasilitere en mulig retur til Myanmar. 

Gjennom vår partner INESC i Brasil har elever i fattige 
offentlige skoler fått opplæring i budsjettovervåking og 
analyse som et politisk verktøy. INESC og ungdommene 
har fått mye oppmerksomhet om arbeidet sitt i brasi-
liansk media i 2011, og et av de viktigste resultatene av 
ungdommens politiske påvirkningsarbeid var at det ble 
etablert en kommisjon for opprensing av den foruren-
sede elven Rio Bebribe, som renner gjennom en rekke 
fattige lokalsamfunn i storbyen Recife i Nord-Brasil. 

I Angola er korrupsjon, økonomisk ulikhet og man-
glende deltagelse i politiske prosesser fra borgere  
nøkkelutfordringer som gjør at 70 % av befolkningen 
fortsatt lever i fattigdom til tross for enorm oljerikdom. 
Kirkens Nødhjelp og vår hovedpartner Kirkerådet i An-
gola har derfor lært opp lokalsamfunn i tre av landets 
provinser i budsjettovervåking og analyse. Arbeidet med 
budsjett-overvåking i Angola har i 2011 blant annet  
resultert i landets første  kartlegging og analyse av fat-
tigdom sett fra de fattiges egne synspunkter hvor mer 
enn 9000 mennesker var involvert.

 

PEtS Public Expenditure tracking System/Survey 
vICOBA village Community Banks

– Myndighetene må forhindre 
bruddene på fundamentale 
menneskerettigheter som 
skjer når lokalsamfunn blir 
tvangsflyttet for å gjøre plass  
for gruveoperasjoner, sa 
Erkebiskop Paul Ruzoka på den 
alternative gruvekonferansen.
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hjelp til oFre For Flom og tørKe 
 
Kirkens Nødhjelp hadde en omfattende 
nødhjelpsinnsats i 2011. Innsats på vann-, 
sanitær og hygieneområdet (WASH)  ga 
hjelp til over 830.000 mennesker. I tillegg 
ble det gitt omfattende matvarehjelp.  

Størst omfang hadde hjelpearbeidet til de tørkeram-
mede på Afrikas horn (se egen sak). I slutten av august 
ble Sindh-provinsen i Pakistan igjen rammet av storflom.  
Ni millioner mennesker ble tvunget til å flykte fra flom-
vannet. Kirkens Nødhjelps partner Research and Devel-
opment Foundation delte ut mat, husholdningsartikler 
og vann til 2000 familier som hadde bosatt seg langs 
veiene fordi husene deres var tatt av flomvannet. 

Et vannrenseanlegg ble satt opp, og gjennom lokale part-
nere kunne Kirkens Nødhjelp bidra til å gi innbyggerne i 
en landsby utenfor Mirphurkhas tilgang til rent vann og 
opplæring i hygiene. Det ble også delt ut mat, hushold-
ningsartikler, telt og tepper til de flomrammede og mo-
bile helsestasjoner ble etablert. Etter at den første akutte 
nødhjelpsfasen var over har Kirkens Nødhjelp bidratt 
til rehabilitering av områder som har vært dekket med 
flomvann og renovering av ødelagte hus. 

11. mars ble Japan rammet av et jordskjelv med styrke 
8,9 på Richters skala. Flere av Kirkens Nødhjelps sam-
arbeidspartnere, blant annet CWS (Church World Ser-
vice) Asia/Stillehavet, bidro med matvarehjelp og utstyr til 
5000 familier bare i de første tre månedene. Psykososialt 
arbeid var en viktig del av dette arbeidet. 

Samarbeid med medlemmer i ACt Alliance og nasjon-
ale ACt-fora ved katastrofesituasjoner var en ny trend i 
2011. Dette skjedde både i Kirkens Nødhjelps prioriterte 
samarbeidsland og der slikt samarbeid ble etterspurt fra 
partnere, som på Afrikas horn, i Japan, Malawi, Nicara-
gua, thailand og tunisia. 

I november 2011 signerte Kirkens Nødhjelp en avtale 
med ACt-medlem LWF/WS om operasjonelt samar-
beid i katastrofesituasjoner med fokus på WASH, psyko-
sosialt arbeid og støtte til logistikk. Kirkens Nødhjelp 
ble også bedt om å være implementerende partner  
for uNHCR på WASH-feltet i flyktningleirer i tunisia og Li-
beria. I forbindelse med borgerkrigen i Liberia bidro Kirk-
ens Nødhjelp med 22.500 tonn nødhjelpsrasjoner (BP5). 
Dette ble støttet av Nærings- og handelsdepartementet. 

27 spesialister fra beredskapsgruppen, 15 menn og 12 
kvinner, ble sendt ut til ulike katastrofeområder. Noen av 
disse var lånt ut til andre medlemmer i ACt Alliance eller 
til uNHCR. 

drepende tørKe

I første halvdel av 2011 flyktet opp mot 30.000 somaliere 
til Kenya hver måned. Regnet alle ventet på kom ikke. Det 
var den andre regntiden på rad som uteble. For pastoral-
istene –  i grenseområdene mellom Somalia, Etiopia og 
Kenya – gikk frustrasjon og sinne fort over til desperasjon 
da husdyrene begynte å dø. 

Etiopia og Kenya ble også rammet av tørken. Normalt 
er store deler av Øst-Kenya landets kornkammer takket 

KAtAStROFEINNSAtS

KIRKENS NØDHJELP

være maisåkrene som pleier å dekke 
området. Dette året var åkrene 
tomme for avlinger. Lucia Muvili 
Ngotho har dyrket sine åkre i Kalim-
bui i Mwingi, Øst-Kenya, i 35 år. Nå 
måtte hun gi tapt.

– Jeg orket ikke å plante noe som 
helst, forteller Ngotho. tidligere har jeg  
dyrket mais, bønner, erter og linser på 
denne gården. Men år etter år har det 
vært feilslåtte avlinger, legger hun til. 

Istedet måtte hun kjøpe mat for 
de få pengene hun tjente ved å  
selge fyringsved. Men med stigende 
matvarepriser hadde  hun råd til  
stadig mindre maismel i uka. I likhet 
med de fleste  hun kjenner måtte  hun 
nøye seg med ett måltid om dagen. 
Men drikkevann har hun, takket være 
Kirkens Nødhjelps søsterorganisas-
jon Church World Service (CWS).

– CWS bygget en sanddemning bare 
fem minutter unna gården min. Det 
er en slags underjordisk vegg som 
demmer opp for det lille vannet som 
strømmer under overflaten og hever 
vannspeilet. Nå har vi en liten brønn 
som nesten aldri går tom for vann. 
uten den hadde situasjonen vært 
helt håpløs, forteller Ngotho.

ÅRSMELDING 2011
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KIRKENS NØDHJELP BIDRO BLANt ANNEt MED Å SEttE OPP Et 
vANNRENSEANLEGG SOM GA INNByGGERNE I EN LANDSBy utEN-
FOR MIRPHuRKHAS tILGANG tIL RENt vANN.

ØSt-AFRIKA BLE RAMMEt Av DEN vERStE tØRKEN PÅ 40 ÅR. SEN INtERNASJONAL REAKS-
JON OG DÅRLIG StyRESEtt FØRtE tIL SuLtKAtAStROFE I EtIOPIA, KENyA OG SOMALIA.
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Det var en gang et snødekt land i nord, med høye fjell, 
dype daler, lange elver og en relativt stor og grunn kyst-
sokkel. tida gikk verken framover eller bakover i mange 
år i dette landet, selv om konger kom og konger dro 
og all makt ble flyttet til en sal noen hundre meter fra 
kongeslottet. Men for hundre år siden oppdaget man noe 
nytt. Folkene i dette landet kunne få energi fra elvene, og 
langs kysten på sokkelen fant de også etter hvert olje. 
Lite visste nordmennene - som de kaltes, de som bodde 
i dette landet - om hvordan man skulle klare å utnytte 
de nye ressursene. Det kom folk fra andre siden av det 
store havet, de hadde svarte dresser og hvite skjorter, og 
med seg hadde de løfter om hvordan man gjorde vann til 
energi og hvordan oljen skulle hjelpe nordmennene til å 
klatre opp utviklingsstigen.

Men de dresskledde utlendingene ville gjøre alt selv og 
ha mer enn halve kongerikets inntekter for jobben, og det 
kunne ikke de store i den mektige salen godta. Så de slo 
seg på brystet og stilte tre krav:

For det første skal alle fossefall og elver falle tilbake på 
norske hender igjen, etter et visst antall somre og vintre.

For det andre skal norske selskaper få jobbe så mye de 
klarer med både vann- og oljeutbygging.

Og for det tredje skal den store salen, bedre kjent som 
Stortinget, bestemme alt rundt de norske ressursene.

Så levde kongen, Stortinget, Norge og alle folk rike og 
lykkelige i alle sine dager. Eller vent litt.

Det var nå en gang slik at det var flere land helt på 
andre siden av jordkloden som hadde lange elver og olje-
fulle sokler langs kysten. Og de ville også bli like rike som 
Per, Pål og Ola Nordmann. Men lite visste disse fattige - 
som de ofte ble kalt, de som bodde sør for ekvator - om 
hvordan man skulle klare å utnytte de nye ressursene. 
Da kom det folk fra toppen av kloden, kledd i marius-
gensere og med løfter om hvordan man gjorde olje til 

velstand. Men noe var forandret. Mennene ville ha mer 
velstand selv, og de hadde helt glemt hvordan de en gang 
hadde utviklet seg. Mariusgenserne ble plutselig forvan-
dlet til svarte dresser, og nordmennene nektet å høre på 
kravene fra landene i sør. Nordmennene begynte å stille 
krav selv. For det var de som visste best.

Men det var ikke alle som ville det slik. En ny generas-
jon med nordmenn, kalt Changemakere, reagerte med 
vantro. “De gamle er historieløse”, ropte en av dem. “De 
nekter de fattige å gjøre det samme som vi gjorde”, sa 
en annen indignert. “Det er som om vi har klatret opp 
en stige, og når andre nå vil klatre opp den samme sti-
gen trekker vi den opp etter oss!”, sa den tredje mens 
han fortsatte: “Men det kan vi forandre på!” Og slik ble 
Changemakers kampanje for en rettferdig handelspoli-
tikk til.

Fra sommeren 2011 og fram til februar 2012 holdt 
Changemaker over 100 aksjoner, fra Sarpsborg i sør til 
Narvik i nord. Med humor, kreativitet og rettferdighetssans 
ble det samlet inn 8023 underskrifter. I hovedstaden ble 
Norges eneste politiske halloweenfeiring gjennomført. 
to ministere og to statssekretærer ble møtt av hekser og 
vampyrer da de ble bedt om å slutte å ”tricke” de fattige 
landene og å gi dem en rettferdig ”treaty”. 

I løpet av én uke om høsten arrangerte Changemaker 
over 60 arrangementer over hele landet. På program-
met sto konserter, danseflashmobs, stigespill med 
lokal-politikere og mange andre sprell. I Genève ble  
Jonas Gahr Støre møtt av to Changemakere, denne  
gangen formelt kledd(!!) og med en klar utfordring om å ta  
ansvar på ministermøtet i verdens Handelsorganisas-
jon. På Karl Johan satte ungdomspartilederne til de 
rødgrønne partiene sine moderpartiledere på plass på et 
gigantisk Soria Moria-bilde slik at de skulle finne tilbake 
til den solidariske handelspolitikken de hadde lovet. Aldri 
før har Norge sett en større mobilisering for en rettfer-
dig handelspolitikk. 60 Changemakere avsluttet det hele 
med å spille stigespill med trond Giske utenfor kontoret 
hans i februar. Og for å gjøre spillet rettferdig for de som 
ikke hadde kommet i gang enda, satte nærings- og han-
delsministeren stigen ned.

Klart vi kan forandre verden,

Markus Nilsen Rotevatn
Leder i Changemaker

CHANGEMAKERS HOvEDKAMPANJE: 
HIStORIEN OM StIGEN
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KirKens nødhjelps  
FasteaKsjon 2011
I Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 var temaet “økono-
misk rettferdighet”. Samlet sett for hele landet kom det 
inn rundt 30,8 millioner kroner. Fokuset var på spare- og 
lånegrupper i tanzania. Disse gruppene låner ut penger 
slik at folk kan sette i gang næringsvirksomhet. Man 
starter for eksempel en frisørsalong, grønnsakshandel 
eller kafé med pengene man låner. En tid senere betales 
lånet tilbake, og andre kan da låne penger. I 2010 støttet 
Kirkens Nødhjelp 1000 slike grupper. I løpet av 2011 vok-
ste antallet til 2500. 

I 2011 gikk også startskuddet for en kampanjemaraton 
der målet er å stoppe ranet av fattige land. Rike selska-
per henter ut store ressurser fra fattige land, men betaler 
ikke skatt. Skattesnyteriet beløper seg til 160 milliarder 
dollar i året*, og gjør det umulig for fattige land å bygge 
skoler og sykehus for egne penger. Kirker og lokalsam-
funn over hele Norge samlet inn 15.000 underskrifter for 
å stoppe denne plyndringen. De viser i handling at de er 
en del av et verdensvidt kirkefellesskap.

Finansminister Sigbjørn Johnsen svarte etter fasteak-
sjonen at han vil vurdere å overvåke norske selskaper 
bedre. Kirkens Nødhjelp arbeidet både gjennom direkte 
møter med politikere og gjennom media for å holde dette 
trykket oppe gjennom hele året. Målet er et politisk gjen-
nombrudd i 2012.

juleKonserten ”deilig er jorden”

I slutten av november arrangerte Kirkens Nødhjelp for 
første gang en egen julekonsertserie. tord Gustavsen, 
Kristin Asbjørnsen og forfatter Lars Saabye Christensen 
stilte opp med musikk og tekstopplesning. Petter Skauen 
var også med på konsertene, som gikk av stabelen i Oslo, 
Kristiansand og Molde. Den mest sentrale skikkelsen ble 
likevel kongolesiske Helene Laba Kamana, som fortalte 
sin gripende historie. Hun beskrev veien fra å ha opplevd 
overgrep til sin tilværelse i dag som jusstudent. 

Som en del av julesatsingen fikk alle norske menigheter 
tilbud om å bestille julesanghefter til utdeling på guds-
tjenester og møter. ”All verdens flagg” ble relansert og 
sendt ut til menighetene sammen med et hefte med for-
slag til opplegg for gudstjenester og juletrefest. 

mobilisering av nye aKtivister til 
KirKens nødhjelp
Kampanjearbeidet til Kirkens Nødhjelp startet ved 
inngangen til 2000-tallet. I flere år varierte antall aktiv-
ister registrert i vår database mellom fem og ti tusen. 
2011 ble i et slikt perspektiv en milepæl. I løpet av året 
ble antallet aktivister mer enn fordoblet og endte i over-
kant av 20.000 ved årets utløp. Avisen vårt Land omtalte 
denne veksten på forsiden av avisen. En av grunnene til 
denne økningen var en egen nettside som forklarte Kirk-
ens Nødhjelps ulike politiske områder. Hvert område var 
beskrevet av en norsk kjendis som oppfordret folk til å 
engasjere seg på det respektive området.

øKt oppslutning Fra individuelle 
givere

undersøkelser viser at 87 % av befolkningen mener 
at Kirkens Nødhjelp er en troverdig og seriøs organ-
isasjon, og de ansatte har stor ydmykhet for å forvalte 
denne tilliten godt. Innsamlingen til Kirkens Nødhjelp 
ble våren 2011 preget av tsunamien i Japan. På Afrikas 
horn opplevde folk den verste tørkekatastrofen på 60 år, 
samtidig som at Norge ble rammet av terrorangrepet 
22. juli. Kirkens Nødhjelp mottok gaver fra over 50.000 
personer i 2011, og opplevde gjennom hele året en stor 
oppslutning fra norske givere. Bidragene fra enkelt-
personer i form av fast givertjeneste eller enkeltgaver  
er helt avgjørende for organisasjonens evne til å få 
gjennomført prosjekter og respondere raskt på kris-
er, og er en viktig del av den finansielle grunnmuren i  
arbeidet. Innsamlingen til Afrikas horn viser at det  
norske folk har stor tillit til arbeidet Kirkens Nødhjelp 
gjør i katastrofesituasjoner, og det innsamlede resulta-
tet ble til slutt 21,8 millioner kroner. 

Sommeren 2011 ble det gjennomført en stor vervekam-
panje som fikk meget positiv respons, og 3350 personer 
valgte å bli faste givere. Faste givere bidro med 34,3 mil-
lioner kroner i 2011, som er en økning på to millioner 
fra 2010. Kirkens Nødhjelp sender også ut nyhetsbrev til 
givere seks ganger i året med mulighet til å gi en gave. 
Det økonomiske resultatet fra disse brevene var totalt 
18,3 millioner kroner, et resultat som var én million 
kroner høyere enn i 2010. totalt ble det samlet inn 170 
millioner kroner i 2011. 

ARBEID I NORGE 

*Kilden er Christian Aid (2008) og er hentet fra denne rapporten: http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf

KIRKENS NØDHJELP ÅRSMELDING 2011

M
u

SIK
ER

N
E tO

R
D

 G
u

StAvSEN
 O

G
 K

R
IStIN

 
ASB

JØ
R

N
SEN

 D
ELtO

K
 SAM

M
EN

 M
ED

 FO
R

FAt-
tER

EN
 LAR

S SAAB
yE C

H
R

IStEN
SEN

 O
G

 P
Et-

tER
 SK

Au
EN

 PÅ Ju
LEK

O
N

SER
tSER

IEN
 ”D

EILIG
 

ER
 JO

R
D

EN
”. A

lle Fo
to

: lA
u

r
ie M

A
Cg

r
eg

o
r

/
k

ir
k

en
s n

ø
d

H
jelp

HELENE LABA KAMANA FRA ØSt-KONGO 
FORtALtE OM HvORDAN HuN SOM BARN vAR 
BLItt tAtt tIL FANGE OG utSAtt FOR OvER-
GREP Av SOLDAtER. NÅ ER HuN EN StOLt 
JuSStuDENt. 

StOR AKtIvItEt PÅ INNSAMLINGSDAGEN uNDER KIRKENS NØDHJELPS FAStEAKSJON. LEDER I CHANGEMAKER MARKuS NILSEN ROtEvAtN OG 
DAvæRENDE GENERALSEKREtæR I KIRKENS NØDHJELP AtLE SOMMERFELDt BLIR INtERvJuEt Av tv2. Foto: seAn Meling MurrAy

KONFIRMANtENE JOStEIN BRAAtEN FRA tOtEN OG MARIA MIKDAS 
WIIK FRA RINGSAKER vAR GJENNOMGANGSFIGuRER I FILMEN tIL FA-
StEAKSJONEN 2011. HER SAMMEN MED yOHANA KALuA (14) OG LEAH 
HEZRON (18) FRA EN Av vICOBA-GRuPPENE I CHuNyA I tANZANIA. 
Foto: silje MArgrete Ander/kirkens nødHjelp



22 23

Kirkens Nødhjelp har et konsolidert 
årsregnskap. Det gir en samlet oversikt 
over hele organisasjonens virksomhet 
både ute og ved hovedkontoret. I 2011  
ble det totalt brukt 803,9 millioner kroner 
(MNOK), mens ordinære anskaffede 
midler beløp seg til 819,1 MNOK. 15,2 
MNOK ble avsatt til Kirkens Nødhjelps 
reserver.  

Det konsoliderte årsregnskapet viser organisasjonen 
som én økonomisk enhet med en samlet beskrivelse 
av resultatutvikling og økonomisk stilling. Det gjør det 
mulig å analysere Kirkens Nødhjelps totalaktivitet på en 
helt annen måte enn da alle regnskapene for uterepre-
sentasjonene ble behandlet hver for seg. 

ansKaFFede midler
Kirkens Nødhjelps totale, ordinære anskaffede midler 
inklusive netto finansposter på ubundne midler var 819,1 
MNOK i 2011. De anskaffede midlene  er beregnet ved at 
kun forbrukte midler av det som ble bevilget fra offentlige 
og andre organisasjoner føres som inntekt. tilsvarende 
inntekter i 2010 var 842,9 MNOK. 

oFFentlige tilsKudd 
Offentlige tilskudd til bistandssamarbeidet og arbeid 
i Norge ble inntektsført med 472,0 MNOK. Administra-
sjonstilskuddet av offentlige bidrag var 31,9 MNOK, som 
er inkludert i tallet ovenfor. Etter regnskapsstandard for 
ideelle organisasjoner er bare den delen av tilskuddet 
som er kostnadsført i løpet av året inntektsført. tilskudd 
fra andre organisasjoner ble inntektsført med 175,3 
MNOK, også disse inntektsført etter den nye standarden, 
og beløpet er høyere enn i 2010.

innsamlede midler
Innsamlede midler er bokført til 171,9 MNOK. Sammen-
lignbare tall for 2010 utgjorde 191,9 MNOK. Nedgangen 
fra 2010 skyldes at man i 2010 hadde store inntekter fra 
Operasjon Dagsverk samt en stor innsamlingsaksjon til 
de jordskjelvrammede i Haiti. 

Finans- og investeringsinnteKter
Finans- og investeringsinntekter er kostnadsført med  
2,4 MNOK i 2011, mot en inntekt på 10,2 MNOK i 2010. 
Endringen fra 2010 skyldes hovedsakelig verdijustering 
av fondsinvesteringer til virkelig verdi.

ForbruKte midler
totalt forbrukte midler i 2011 var 803,9 MNOK, mot 782,2 
MNOK i 2010. Årets kostnader til anskaffelse av midler 
for organisasjonen er bokført med 29,1 MNOK, mot 27,4 
MNOK i 2010. Beløpet dekker kostnadene ved den delen 
av Kirkens Nødhjelp som arbeider med innsamling. 

Kostnader til organisasjonens 
Formål
Samlede kostnader til formålet i 2011 var 732,1 MNOK. 
Av disse gikk 243,6 MNOK til organisasjonens partnere 
for bruk i prosjekter de hadde i partnerskap med Kirkens 
Nødhjelp. 488,5 MNOK ble brukt til egen prosjektvirk-
somhet, hvorav 43,0 MNOK i Norge.

administrasjonsKostnader
Kostnadene til administrasjon og finans ved hoved-
kontoret er bokført med 42,7 MNOK, hvorav 25,0 MNOK  
er personalkostnader. Administrasjonen utgjør således 
5,3 % av totale forbrukte midler, mot 7,5 % i fjor.

Kirkens Nødhjelp mener at rettighets-
haverne er de mest skadelidende som 
følge av korrupsjon og annen økonomisk 
kriminalitet, påfølgende ringvirkninger 
og innstrammingstiltak.

Kirkens Nødhjelp mener at åpenhet om organisasjonens 
arbeid med korrupsjon og økonomiske misligheter er 
svært viktig, og har de siste fire årene publisert rapport 
over enkeltsaker hvor det har vært mistanke om korrup-
sjon og/eller andre økonomiske misligheter. 

saKer i 2011
underslag ble avdekket i Sør-Afrika hvor regnskaps-
ansvarlig hos en samarbeidspartner hadde underslått 
50.000 kroner, og i Somalia hvor 250.000 kroner ble 
underslått av en tidligere programkoordinator. Denne 
saken pågikk i rettssystemet i Kenya i flere år inntil den 
ble avsluttet i 2011.  

I tillegg arbeidet Kirkens Nødhjelp med flere saker i løpet 
av året hvor økonomisk kriminalitet ikke ble avdekket:

I Burundi ble en sak fra tidligere år avsluttet etter omfat-
tende undersøkelser av en samarbeidspartner. I Somalia 
medførte en varslingssak interne og eksterne under-
søkelser. I Brasil og Zimbabwe ble en samarbeidspartner 
gransket etter å ha levert falske revisjonsrapporter. I Ko-
sovo ble det iverksatt revisjon hos en samarbeidspartner 
for lån til daglig leder, og i tanzania foretok Kirkens Nød-
hjelp og andre givere en revisjon av en samarbeidspart-
ner etter varsling om manglende internkontroll. I tillegg 
iverksatte Kirkens Nødhjelp en samlet gjennomgang av 
alle samarbeidspartnerne i Kongo på grunn av svake 
regnskaps- og økonomistyringssystemer. 

Kirkens Nødhjelp har for øvrig sett en gradvis ned-
gang i antall saker hvor økonomisk kriminalitet har 
blitt avdekket, og mener det er gode rutiner, intern av-
vikskontroll og lav terskel for å iverksette eksterne re-

visjonsundersøkelser som har medvirket til å forebygge 
og/eller oppdage saker på et tidlig stadium. 

Kirkens Nødhjelp mener at det er rettighetshaverne 
som skades mest av korrupsjon og annen økonomisk 
kriminalitet. Rettighetshaverne påvirkes av at korrupte 
personer og grupper utnytter deres sårbare situasjon, 
og de rammes i tillegg av konsekvensene ved at midler 
stoppes og omdirigeres til andre og mindre korrupsjons- 
utsatte program. 

Kirkens Nødhjelp har nulltoleranse for korrupsjon og 
andre økonomiske misligheter først og fremst på grunn 
av rettighetshaverne. Kirkens Nødhjelp arbeider i ver-
dens mest utsatte områder når det gjelder korrups-
jon og annen økonomisk kriminalitet, og mener det er 
helt nødvendig å fortsette arbeidet med å videreutvikle 
og oppdatere forebyggende tiltak i tråd med disse ut-
fordringene. 

ØKONOMI – HOvEDtALL ANtIKORRuPSJONSARBEID
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Navn på globalt 
program

Antall land der 
programmet er en 
hovedsatsing

 
 
Samlet forbruk

Kvinner, fred og  
sikkerhet  6 27 649 885

Lokale konflikter  
og håndvåpen 4 15 964 809

trossamfunn  
og fredsbygging 10 24 171 890

Kjønnsbasert vold 18 48 795 984

Kvinners med-
bestemmelse 8 9 972 975

Handel og levebrød 15 100 584 350

Ressurser og finan-
siering for utvikling 8 26 964 479

Fornybar energi og 
utslippsreduksjon  8 25 419 718

Klimatilpasning 14 24 091 036

Bedre levekår for 
hiv- og aidsrammede  8 15 277 694

tilgang til helse-
tjenester   7 52 901 966

vann, sanitær og 
hygiene  11 127 130 046
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ved utgangen av 2011 hadde Kirkens Nødhjelp 150,3 faste 
stillinger. Disse var fordelt på de ulike avdelingene på  
følgende måte:

utenlandsavdelingen 59,5

Kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen 42,7

HR-avdelingen 11,6

Økonomiavdelingen 25,1

utviklingspolitisk avdeling 7,4

Generalsekretariatet 4,0

I tillegg hadde organisasjonen fem midlertidige stillinger 
ved utgangen av året. Dette medfører at organisasjonen 
ved utgangen av 2011 hadde 155,3 stillinger totalt i Norge.

Kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn i stillinger 
ved representasjonene (ansatte på kontrakt fra hoved-
kontoret) og ved hovedkontoret er som følger:

Hovedkontoret Representasjonene

Kvinner Menn Kvinner Menn

Ledere 41 % 59 % 52 % 48 %

Medarbeidere 61 % 39 % 56 % 44 %

ved Kirkens Nødhjelps representasjoner er det både 
ansatte med kontrakt fra hovedkontoret (expats) og 
lokalt ansatte, og disse fordeler seg på følgende måte:

 

OvERSIKt OvER ANSAttE KIRKENS NØDHJELPS REPRESENtANtSKAP

KIRKENS NØDHJELP

2011 2010

Expats Lokale Expats Lokale

Rwanda 1 9 2 9

Burundi 1 3 0 3

Den demokratiske rep. Kongo 2 23 1 28

Etiopia 1 46 1 59

Eritrea 1 5 1 13

Kenya 2 16 1 19

Somalia 0 26 0 26

Sør-Sudan 4 77

Sudan 7 405

Nord- og Sør-Sudan 8 138

Sudan – Darfur 3 406

tanzania 1 18 1 15

Mali 2 43 2 41

Zambia 2 25 2 13

Malawi 1 17 1 17

Angola 1 11 1 10

Sør-Afrika 2 6 1 5

Afghanistan 2 53 1 48

Irak 0 0 1 30

Jerusalem 1 6 1 6

Pakistan 1 20 0 15

Guatemala 1 7 1 8

Haiti 3 9 4 9

Nicaragua 0 1 0 1

Brasil 0 0 0 1

Myanmar (tidl. Burma) 0 2 0 2

thailand 0 5 0 4

vietnam 1 30 1 33

Laos 2 70 2 72

Sri Lanka 0 0 1 0

Nepal 1 0

tOtALt 39 933 37 1031

år 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Faste stillinger  
hovedkontoret

118,5 136,3 146,3 141,1 146,3 150,3

Midlertidige  
prosjektstillinger 
hovedkontoret

17,3 17,5 24,5 9,6 9,0 5,0

totalt  
hovedkontoret

135,8 153,8 170,8 150,7 155,3 155,3

Stillinger ved  
representas-
jonene  
på kontrakt fra  
hovedkontoret  

40,0 42,0 37,0 33,3 37,0 39,0

Alle bispedømmerådene i Norge opp- 
nevner en representant til representant-
skapet. I tillegg er det fem representanter 
oppnevnt av Kirkemøtet i Den norske 
kirke, representanter fra en rekke 
frikirker og representanter fra flere 
landsomfattende organisasjoner for 
ungdomsarbeid og indremisjon. 
 
valgt for perioden f.o.m. RS 2007 til RS 2011/mai 
valgt for perioden f.o.m. RS 2011/mai til RS 2015. 

medlemmer 
(varamedlemmer i parentes)

Bispedømmerådene
Oslo: Inger Anne Naterstad (Elise Sandnes) 
Karin-Elin Berg (Oddrun Remvik)
Borg: Nils tore Andersen (tor Sørby)
Andreas Henriksen Aarflot (Bjørn Solberg)
Hamar: Bjørn Ingvald Eidsvåg (Dag Landmark)
Bjørn Ingvald Eidsvåg (Janne Kristine Dale Hauger p.t.CM) 
Tunsberg: Sigrun volden (terje M. Lund)
Sigrun volden (terje M. Lund)
Agder og Telemark: Jan Olav Olsen (Erling t. Jakobsen)
Jan Olav Olsen (Erling t. Jakobsen)
Stavanger: Arve Dalby (-)
Arve Dalby (Asbjørn Finnbakk) 
Bjørgvin: Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
Møre: Erling Søvik (Knut Johan Rønningen) 
Knut Johan Rønningen (-)
Nidaros: Britt Arnhild Wigum Lindland (Gunn Ågot Leite) 
Aina toven Malum (Britt Arnhild Wigum Lindland)
Sør-Hålogaland:      -     (torkel Irgens)
tor B. Jørgensen (torkel Irgens)
Nord-Hålogaland: Oddhild Kleivberg (Randi Karlstrøm) 
Anne Marie Bakken (Ingrid Røstad Fløtten)

den norske kirkes kirkemøte:
Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland (Herborg Finnset 
Heiene, domprost i tromsø)
Sissel Hodne Steen (Arne Kjell Raustøl) 
Henny Koppen (Benedicte Aschjem)
Stig Legdene (vigdis Larsen)
Berit Hagen Agøy (Sven Oppegård) 
Kjetil Aano, MKR-leder (Ingvill Hagesæther Foss)   
Berit Hagen Agøy, MKR GS (Einar tjelle, MKR ass. GS)
Åshild Solgaard (Wenche Fladen)

Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland (Herborg Finnset 
Heiene, domprost i tromsø)
vidar Mæland Bakke (Sindre Eide)

representerer samisk kirkeråd:
John Erland Boine (Jovna Zakharias Dunfjell)
John Erland Boine (Jovna Zakharias Dunfjell)

ungdomsrepresentant under 30 år:
Gunnhild Nordgaard Hermstad (Arnstein Hardang)
Gunnhild Nordgaard Hermstad (Arnstein Bleiktvedt)

landsomfattende kristne organisasjoner 
for ungdomsarbeid og indremisjon:
Den Indre Sjømannsmisjon: Roald Øvrebø (Solfrid Nikolaisen)
Ingen oppnevning for perioden 
Norges Samemisjon: Bøye vigdal (Carl Johan Johnsen)
      -        (Carl Johan Johnsen)
Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag: ikke  
oppnevnt, kontaktperson Karl Johan Bjørge 
Karl Johan Bjørge (tor Erling Fagermoen)
Norges KFUK-KFUM: Anja Elise Husebø  
(Camilla Oulie Mikkelsen)
Camilla Oulie Eskildsen (Sven Larsen) 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Dagfinn Stærk (Ingar Bø)
Ingar Bø (terje Bjørkås)
De Frie Evangeliske Forsamlinger: Kjell Ohldieck (tore Stray)
Helge Nupen (tore Stray)
Det Norske Baptistsamfunn: Jan Sæthre (Anton Sinnathamby)
Jan Sæthre (Arild Harvik)
Det Norske Misjonsforbund: viggo Koch (Eilif tveit)
viggo Koch (Eilif tveit)
Frelsesarméen: Bernt Olaf Ørsnes (Eli Nodeland Hagen)
Bernt Olaf Ørsnes (Magna våje Nielsen)
Metodistkirken i Norge: tove Odland (torill Langbråten)
tove Odland (veronika Hegglund)
Pinsebevegelsen i Norge: Ikke oppnevnt, kontaktperson trond 
Filberg 
trond Filberg, Hanne Mirjam Andersen (Bjørn Bjørnø) (Solbjørg 
Sjøveian) 

observatører:
NORME: Kontaktperson daglig leder Rolf Ekenes/ 
Anne Lise Søvde
Global Aid Network: Kontaktperson daglig leder Olav Rønhovde
Norges Kristne Råd: Kontaktperson generalsekretær Ørnulf 
Steen

ÅRSMELDING 2011
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AKtIvItEtSREGNSKAP OG BALANSE 2011                NOK ‘000

 31.12.11 31.12.10

   
eiendeler

Anleggsmidler

Inventar, utstyr og eiendommer  64 169   67 381 

sum anleggsmidler  64 169   67 381 

Omløpsmidler   
Lagerbeholdning  2 260 1 944 

Kortsiktige fordringer 93 767   98 013 

verdipapirer 107 515   111 156 

Kontanter, bank, post  141 343   154 454 

sum omløpsmidler 344 884   365 567 

suM eiendeler  409 053   432 947 

ForMålskApitAl og gjeld

Formålskapital

Grunnkapital  74 080   73 661 

Formålskapital med eksternt  
pålagte restriksjoner/bindinger

 Øremerkede prosjektmidler 49 799   61 089 

Formålskapital med selvpålagte  
restriksjoner/bindinger

 Katastrofereserve 11 721   11 721 

 testamentariske gaver reserve 4 785   4 365 

 Personalreserve  0   419 

Annen formålskapital

 Fri formålskapital  36 725   10 645 

sum formålskapital 177 110   161 900 

gjeld

Avsetninger for forpliktelser   
  Pensjonsforpliktelser  12 659   16 488 

 Andre langsiktige avsetninger  0 418 

sum avsetninger for forpliktelser  12 659   16 906 

langsiktig gjeld  

 Lån BG3  29 400   31 500 

sum langsiktig gjeld  29 400   31 500 

kortsiktig gjeld

 Kortsiktig gjeld til donor 0   6 706 

 Annen kortsiktig gjeld 189 886   215 937 

sum kortsiktig gjeld 189 886   222 642 

sum gjeld 231 945   271 048 

   suM ForMålskApitAl og gjeld  409 053  
 432 947 

Alle tall i tusen kroner 2011 2010

AnskAFFede Midler   

Medlemsinntekter (Changemaker) 171 160

tilskudd - offentlige tilskudd   
 Norad 216 649 207 011
 uD 208 608 237 729
 Andre offentlige tilskudd 14 889 4 648
 Adm bidrag 31 903 30 393

 sum offentlige tilskudd 472 049 479 781

 Andre tilskudd/Andre org 175 276 144 676

sum tilskudd 647 326 624 457

innsamlede midler, gaver   
 Ikke øremerkede midler 118 725 117 046
 Øremerkede midler 30 066 63 888
 testamentariske gaver 23 096 10 951

sum innsamlede midler, gaver 171 887 191 884

inntekter fra operasjonelle aktiviteter 2 151 5 602

Finans- og investeringsinntekter (2 393) 10 227

Andre inntekter 0 10 704

suM AnskAFFede Midler 819 140 842 875

ForBrukte Midler   
kostnader til anskaffelse av midler 29 143 27 364

kostnader til organisasjonens formål   
 tilskudd, bevilgninger og gaver til andre org. (partnere) 
 Afrika 99 261 111 645
 Asia 91 960 91 036
 Europa 4 242 7 172
 Latin-Amerika 37 215 46 389
 Globalt 8 707 9 044
 Norge 2 255 2 051

 sum tilskudd , bevilgninger  
 og gaver til andre org. (partnere) 243 639 267 338

 kostnader til egne aktiviteter som oppfyller formålet  
 Afrika 322 882 251 361
 Asia 57 439 76 539
 Europa 61 309
 Latin-Amerika 16 034 24 023
 Globalt 49 085 37 839

                                                        sum 445 501 390 070
 Norge 42 978 39 070

 Sum kostnader til egne aktiviteter  
 som oppfyller formålet 488 479 429 141
sum kostnader til organisasjonens formål 732 118 696 478

Administrasjonskostnader 42 670 58 423

suM ForBrukte Midler 803 932 782 265

periodens AktivitetsresultAt 15 209 60 610

årets aktivitetsresultat er disponert slik:   
 Overført fra formålskapital med  
 eksternt pålagte bindinger 41 356 4 836
 Overført fra formålskapital med  
 internt pålagte  bindinger 0 0
 Overført til formålskapital med  
 eksternt pålagte bindinger (30 066) (56 486)
 Overført fra fri formålskapital 0 0
 Overført til fri formålskapital (26 080) (6 898)
 Regulering av grunnkapitalen (419) (2 062)

sum disponert (15 209) (60 610)

KIRKENS NØDHJELPS ORGANISASJONSKARt PR. 1.6.2012

kirkens nødHjelps 
oppdrAgsgivere

kirker og kirkelige 
orgAnisAsjoner i norge

representAntskAp

styret 

kirkens nødHjelps representAsjoner

seksjon For 
gloBAl it

generAlsekretÆr
anne-marie helland

Assisterende generAlsekretÆr
torbjørn buer

kontinuerlig 
ForBedring

Assistent For 
generAlsekretÆr

internrevisor

utviklingspolitisk 
Avdeling

harald n. sommer

økonoMi-
Avdelingen

anders østeby

Hr-Avdelingen

hanne e. serck-hanssen

AvdelingsstAB, 
innkjøp og 
logistikk

seksjon For 
gloBAl FinAns 

AreA teAM 
ledere  

AvdelingsstAB  

seksjon For 
progrAMkvAlitet

seksjon For 
innsAMling

AvdelingsstAB  

seksjon For 
Medier og 
kAMpAnje

seksjon For 
nettverk 

koMMunikAsjons- 
og innsAMlings- 

Avdelingen 
liv hukset Wang

CHAngeMAker 
sekretAriAt

2 2 2 2 2
AFgHAnistAn 
AngolA 
Burundi (For Burundi og Congo)  
etiopiA
guAteMAlA 
HAiti (For HAiti og den doMinikAnske repuBlikk)
jerusAleM (For Midtøsten)
kenyA (For kenyA og soMAliA)
lAos (For lAos, tHAilAnd og BurMA)

MAlAwi 
MAli 
pAkistAn
sør-AFrikA (regionAlt)
sør-sudAn
sudAn
tAnzAniA 
vietnAM
zAMBiA

utenlAnds-
Avdelingen

utenlAndssjeF
 eivind aalborg

Assisterende 
utenlAndssjeF

harald sjølie

ungdoMsBevegelse

seksjon For 
gloBAlt regnskAp

KirKens nødhjelp støtter  
også partnere i brasil, Cuba,  

armenia, russland, 
vest-sahara og india
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Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker 
og organisasjoner over hele verden for å avskaffe 
fattigdom og urettferdighet. 

vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig 
for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker 
til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, 
næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige 
beslutninger.

Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal 
organisasjon for global rettferdighet. vårt arbeid 
utføres uten intensjon om å endre menneskers 
religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resultater er 
Kirkens Nødhjelp medlem av ACt Alliance, en av 
verdens største humanitære allianser. Alliansen 
består av kirkelige organisasjoner over hele verden 
og samarbeider med organisasjoner uavhengig av 
religiøs forankring. 

Kirkens Nødhjelp – sammen for en rettferdig verden!

www.kirkensnødhjelp.no
e-post: nca-oslo@nca.no
telefon: 22 09 27 00 Fax: 22 09 27 20
besøksadresse: bernhard getz’ gate 3, 0165 oslo
postadresse: postboks 7100 st. olavs plass, 0130  oslo
giro: 1594 22 87248

www.nca.no
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