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Styreleders forord

Det langsiktige perspektivet
I november 2012 ble det markert at Kirkens Nødhjelp har
vært engasjert i Sudan i 40 år. På side 16 i årsmeldingen
er denne historien nærmere framstilt på en måte som lar
oss ane hva befolkningen i dette landet har gjennomgått
de siste tiårene og den viktige rollen Kirkens Nødhjelp har
hatt for å lindre nød og bidra til en framtid med fred og
rettferdighet.

Militærkuppet i Mali og borgerkrigen i Syria skapte ekstra
utfordringer for Kirkens Nødhjelp med å nå fram med
vårt nødhjelpsarbeid i 2012. Det har også vært vanskelig
å formidle informasjon om hjelpearbeidet som ble gjennomført, og katastrofeinnsamlingen til de mange som
var truet av sult i Vest-Afrika, fikk liten oppmerksomhet i
mediene.

Vi som fikk være til stede på markeringen i Sør-Sudan, ble
sterkt berørt av spenningen mellom gleden over nyvunnet
frihet og de enorme oppgavene det nye landet står overfor.
Forventninger og ressurser står på ingen måte i forhold til
hverandre, og det kan virke nærliggende å spå landet en
dyster framtid.

Mediene er lite opptatt av å formidle informasjon som ikke
selger, og nød er ingen god salgsvare. Det er derfor viktig
å minne om Kirkens Nødhjelps konstante engasjement
og innsats for dem som er rammet, også når mediene
er tause om deres livsvilkår. Også her er Sør-Sudan et
eksempel. På mange måter er de siste 40 årene en sammenhengende lidelseshistorie, og det ville være umenneskelig å gjøre innsatsen avhengig av hvilken plassering
den er gitt på medienes liste over katastrofer som fortjener oppmerksomhet.

Men vi møtte få pessimister. Kanskje hadde det å gjøre
med at svært mange av dem vi møtte hadde en Kirkens
Nødhjelp-fortid som ansatte eller samarbeidspartnere.
Det preget dem; det har gitt dem erfaringer, kompetanse
og engasjement som de nå vier til bygging av et nytt SørSudan. Det har bidratt til å forme holdninger og verdier.
Flere av dem sitter i ledende politiske stillinger, og de
snakket varmt om hvilken betydning Kirkens Nødhjelps
trofaste nærvær har betydd i tider med krig og ubeskrivelig nød. Samtidig gav de uttrykk for forventninger om
fortsatt engasjement på langt flere områder enn det vi ser
oss i stand til å ta et medansvar for.
Det er mye å lære av erfaringene fra Sudan. For det første
hvor viktig det er at vi ser vår innsats i et lengre tidsperspektiv, og ikke bare innenfor en tre–fem års ramme, som
prosjektlogikken ofte legger til rette for. Først nå kan folk
i Sør-Sudan høste av den viktige innsatsen som Kirkens
Nødhjelp gjorde for 20–40 år siden! For det andre blir vi
minnet om at endringsprosesser framfor alt handler om
mennesker, og har bygging av kompetanse til selv å ta
ansvar for kompliserte samfunnsoppgaver som forutsetning. Det bekrefter betydningen av partnerskap, slik dette
er blitt et grunnprinsipp i Kirkens Nødhjelps arbeid og i
all god internasjonal diakoni. ’Accompaniment’ (medvandring) er her en avgjørende metode. Eller som det heter i
årets fasteaksjon: Sammen forandre.

Det er derfor Kirkens Nødhjelp legger vekt på sammenhengen mellom nødhjelp, langsiktig bistand og
beslutningspåvirkning. Hvert av disse innsatsområdene
begrunnes og bekreftes av de to andre. Det er blitt en
hovedsak også i fasteaksjonen, og i 2012 resulterte dette
i et gjennomslag i arbeidet for økonomisk rettferdighet.
Pengeinnsamling og underskriftskampanje gikk hånd i
hånd, det styrket Kirkens Nødhjelps innsats både som
samarbeidspartner internasjonalt og som talerør for mer
rettferdige økonomiske ordninger i verden.
Som hele denne årsmeldingen viser, har 2012 vært et
begivenhetsrikt og meningsfullt arbeidsår for Kirkens
Nødhjelp. Dette året fikk vi også ny generalsekretær. For
første gang i organisasjonens
historie er en kvinne organisasjonens toppleder. De fleste av
oss vil si: det var på tide. AnneMarie Helland har bred erfaring
i internasjonal diakoni, solid
faglig innsikt og varmt diakonalt engasjement, så vi gleder
oss til å nyte godt av hennes
lederskap.

Kjell Nordstokke
Styreleder
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STYRETS OPPSUMMERENDE VURDERINGER
I. FEM STRATEGISKE PRIORITERINGER
Kirkens Nødhjelp har fem strategiske prioriteringer:

Disse strategiske prioriteringene er brede ambisjoner som gir retning til så vel Kirkens Nødhjelps internasjonale
programmer som til organisasjonens arbeid med beslutningspåvirkning og mobilisering av mennesker og ressurser i
Norge. Innenfor hver av disse er det to eller tre globale programmer med mål og indikatorer. I 2012 er det etablert en
ny struktur med fem Communities of practice (CoP), som skal bidra til økt programkvalitet i Kirkens Nødhjelps arbeid.
1. Rett til fred og sikkerhet
Den strategiske prioriteringen Rett til fred og sikkerhet
har tre globale programmer:
• Kvinner, fred og sikkerhet
• Lokale konflikter og håndvåpen
• Trossamfunn og fredsbygging
Fokus på kvinners deltagelse i fredsarbeid er løftet
radikalt i denne strategiske prioriteringen. Et eksempel
fra Kongo viser hvordan man har jobbet med dette.
Eksemplet er gitt fra muslimske miljøer, men vi ser også
at kampanjen har hatt effekt på andre deler av samfunnet,
inkludert kristne miljøer.
Tamarkampanje i Kongo
Tamarkampanjen har gjort det mulig for oss kvinner å
sitte ved samme bord som menn og diskutere kvinners
rettigheter. I moskeene kan vi nå be sammen med menn
og føle at vi er verdsatt og respektert. Dette er fordi at
Tamarkampanjen har fått imamene til å lete etter skrifter
i Koranen som beskytter kvinners rettigheter. På denne
måten føler vi at menn i Kongo har innsett at islam
verdsetter og respekterer kvinner. Vi håper kampanjen
fortsetter fordi arbeidet bare så vidt har begynt.

Kirkens Nødhjelps arbeid med urban vold, som i Haiti,
får mye anerkjennelse. Gode resultater lokalt fører
til fortsettelse av fokus på programmet Trossamfunn
og fredsbygging i Afghanistan, basert på hva lokale
aktører med Kirkens Nødhjelps støtte selv kan få til av
fredsbygging i både Taliban- og myndighetskontrollerte
områder. Kirkens Nødhjelp har fått en unik mulighet til å
jobbe med religiøse aktører for fred i Etiopia med en egen
avtale med myndighetene. Ingen andre internasjonale
organisasjoner har fått tillatelse til å drive slikt arbeid i
landet. Både i Etiopia og en rekke andre land er det en
utfordring å arbeide åpent med konfliktspørsmål da dette
ofte medfører fokus på godt styresett, noe stadig flere
myndigheter vil ha seg frabedt. Men med strategiske
partnere lokalt når Kirkens Nødhjelp ofte lenger enn
mange andre.
I 2012 har programarbeidet knyttet til denne
strategiske prioriteringen vært inne i en periode med
kvalitetssikring og strategisk utvikling. Bakgrunnen
er omfattende evalueringsarbeid de to siste årene.
Mye arbeid har gått med til å adressere svakhetene
som evalueringen har trukket fram. Et nytt opplegg for
planlegging av programmer er utviklet, med fokus på
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konfliktanalyse, kontekstrelevant strategisk tilnærming
og målformulering. Alle nye fredsprogram skal nå
baseres på en ny eller oppdatert konfliktanalyse. Det er
også nødvending å styrke utekontorenes kompetanse
og kapasitet for å få den nye fredsstrategien for Kirkens
Nødhjelp fullt på plass.
Mye av arbeidet innen fred og sikkerhet er knyttet til rollen
som religiøse ledere har som viktige myndighetspersoner
for fredsbygging.
Kirkeledere på fredsreise
Med fare for eget liv besøker biskopen konfliktområdet
hvor to stridende etniske grupper har begynt å angripe
hverandre med våpen. Han kommer selv fra en av
gruppene som er i konflikt, og med seg har han en person
fra den andre gruppen. Politiet er i nærheten av området,
men tør ikke gripe inn. Biskopen insisterer på at han og
hans følge skal kjøre inn i den sinte folkemengden, som
ble enda sintere da de hørte at biskopen var på vei. - Jeg
er hverken Madi eller Acholi – jeg har kommet som en
religiøs mann som ønsker å vite hvorfor dere er i strid, sier
biskopen.
Mens han taler er han usikker på hvordan han blir mottatt,
men makten som ligger i hans stilling som biskop roer ned
situasjonen. Folk vet at en biskop ikke bærer våpen, men
Bibelen og religiøse lederes nøytralitet er viktig for å oppnå
tillit fra begge sider. Etter denne episoden har kirkerådet i
landet turnert området med kvinnelige og mannlige ledere
for å bygge fred. De har møtt intellektuelle fra begge
grupper og arrangert en fredskonferanse hvor gruppene
har skrevet en fredsavtale.

Biskop Bernard Oringa Balmoi spiller en sentral rolle i
forsoningsarbeidet i Sør-Sudan.
Foto: Heidi B. Bye/Kirkens Nødhjelp

2. Likestilling og kvinners rettigheter
Den strategiske prioriteringen Likestilling og kvinners
rettigheter har to globale programmer:
• Kjønnsbasert vold
• Kvinners medbestemmelse.
Den strategiske prioriteringen Likestilling og kvinners
rettigheter består av de to globale programmene
Kjønnsbasert vold og Kvinners medbestemmelse. I 2012
er trosbaserte organisasjoner blitt utfordret på egne
patriarkalske holdninger og praksiser. Programmene har
bidratt både til endring av diskriminerende og skadelige
holdninger, tradisjoner og lovverk og til fokus på positive
mannsroller. Kvinner har økt sin medbestemmelse i flere
kontekster, for eksempel i Kenya, der flere kvinner fikk
viktige lederposisjoner innenfor kirken i 2012.
Kirkens Nødhjelps partnere har også arbeidet med
kampanjer, nytolkning av religiøse tekster og dogmer,
samt ansvarliggjøring av myndigheter og ledere.

3. Økonomisk rettferdighet
Den strategiske prioriteringen Økonomisk rettferdighet
har to globale programmer:
• Handel og levebrød
• Ressurser og finansiering for utvikling
Uten et levebrød er det umulig å jobbe seg ut av fattigdom.
Derfor støtter Kirkens Nødhjelp arbeid for å hjelpe fattige
mennesker i gang med sparing, lån og oppstart av egen
næringsvirksomhet. I 2012 ble tusenvis sikret et levebrød
gjennom spare- og lånegrupper i land som Mosambik,
Sør-Sudan, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia. – Jeg er så
stolt over det jeg har fått til. Det at jeg fikk låne penger
gjennom spare- og lånegruppa til å utvide kafeen, har gitt
meg flere kunder og økt inntekt. Nå har vi det vi trenger,
også penger til å betale skole for alle barna, forteller
Trezia Kayombo fra landsbyen Chunya i Tanzania.

I Sudan har mange tradisjonelle fødselshjelpere uttalt seg
offentlig om at de ikke lenger vil utføre kjønnslemlestelse
på unge jenter.
I Pakistan bidro Kirkens Nødhjelp til å redusere antall
tvangsekteskap og sikre kvinners lovmessige rett til
arv. Arbeidet nådde mer enn 90.000 mennesker i over
200 landsbyer samt mobiliserte for lovendring (AntiWomen Practice Bill). Religiøse ledere på lokalt nivå var
involvert, og mange av dem inkluderte spørsmålene i
fredagsbønnen.
I Myanmar støttet Kirkens Nødhjelp en kampanje
mot seksuell trakassering på bussene: Fløyter for
sikkerhet og hjelp. Denne var svært vellykket og skapte
oppmerksomhet om barrierer for kvinner og vold mot
dem. Kirkens Nødhjelp har også bidratt til at både kristne
og buddhistiske partnere har utviklet opplæringsmateriell
for lærerskolestudenter om kjønnsbasert vold.
Kampen for en rettferdig utvinning av naturressurser
”Alternative Mining Indaba”, som ble startet av Kirkens
Nødhjelps partnere i 2010, er i dag et nettverk av
sivilsamfunnsorganisasjoner i det Sørlige Afrika som
kjemper for rettferdighet i utvinningen av naturressurser.
Trosbaserte organisasjoner, fagforeninger og media
møtes for å diskutere ”den andre siden” av utvinningen
av naturressurser, som svake rettigheter for arbeidere
og tvangsflytting av lokalbefolkningen, forurensning,
helseproblemer og manglende inntekter. I 2012 vakte Kirkens
Nødhjelps partnere i Tanzania oppsikt med sin alternative
gruvekonferanse, vegg i vegg med gruveselskapenes egen
konferanse. Etter å ha hørt på de sterke vitnefortellingene fra
gruveområdene sa en representant for et av gruveselskapene
at han tydelig så behovet for både kortsiktige og langsiktige
løsninger, og at selskapet kan innrømme feil og må øke
åpenheten rundt operasjonene for å forbedre relasjonene til
det sivile samfunn. Trosbaserte aktører er en viktig stemme
i kampen for menneskerettigheter. –Myndighetene må
forhindre bruddene på fundamentale menneskerettigheter
som skjer når lokalsamfunn blir tvangsflyttet for å gjøre
plass for gruveoperasjoner, uttalte erkebiskop Paul
Ruzoka fra Kirkens Nødhjelps partner Tanzania Episcopal
Conference under konferansen.

Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

En annen viktig satsing innenfor programmet Handel
og levebrød er støtte til selvhjelpsgrupper på grasrota
som kjemper for økonomisk rettferdighet. I Guatemala
forteller Catarina Ramirez om hvordan støtten fra Kirkens
Nødhjelp har bidratt til å løfte henne og hennes barn ut
av fattigdom. Som medlem av en kvinnegruppe har hun
fått opplæring i bærekraftig jordbruk og mottatt støtte
til å bygge drivhus. I drivhuset vokser det nå grønnsaker
som ellers ikke vokser i høyden; grønnsaker som gir
livsviktig næring og sårt tiltrengt inntekt. – For en
stund siden plukket vi 120 agurker i drivhuset, forteller
Catarina. Den lille kvinnen er stolt og glad. Hun trenger
ikke lenger å bekymre seg for hvordan hun skal skaffe
penger til å kjøpe grønnsaker på markedet. Grunntanken
bak prosjektet er at grønnsakene som kvinnene dyrker
i drivhus skal inngå i familiens kosthold. Et eventuelt
overskudd kan selges videre og gi inntekt.
For fattige jordbrukere og kaffebønder er markedstilgang
viktig for å sikre levebrødet. I Laos fikk jordbrukere i to
distrikter langt bedre markedstilgang for produktene sine
i 2012, mens kaffebønder i Kenya økte kaffeproduksjonen.
Kvinners rettigheter
– dokumentasjon av resultater
I 2012 bidro Kirkens Nødhjelp til at ACT Alliance
produserte en rapport som dokumenterer resultater
av arbeid med å styrke kvinners rettigheter: Clapping
with Both Hands: Promoting Gender Equality, 15 studies
of Good Practice. Kirkens Nødhjelps arbeid i Mali og
Guatemala er blant eksemplene. I begge eksempler
dokumenteres gode metoder og resultater fra arbeid
med å styrke kvinners deltakelse på lokalt nivå.
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Arbeid mot kapitalflukt
Mange mennesker som lever i fattigdom bor i land som
egentlig har store økonomiske ressurser. Gjennom
programmet Ressurser og finansiering bidrar Kirkens
Nødhjelp til at disse ressursene produserer velferd og
utvikling for egen befolkning. I 2012 lanserte Kirkens
Nødhjelps partnere i Tanzania rapporten ”One Billion
Dollar Question” som tar for seg kapitalflukt fra Tanzania
og det enorme inntektstapet dette betyr for landet.
Rapporten fikk stor oppmerksomhet både nasjonalt og
internasjonalt hos medier, myndigheter og befolkningen
generelt. Funnene fra rapporten ble presentert og
diskutert i parlamentet.
4. Klimarettferdighet
Den strategiske prioriteringen Klimarettferdighet har to
globale programmer:
• Fornybar energi og utslippsreduksjon
• Klimatilpasning
De to programmene Fornybar energi og Klimatilpasning
kom til uttrykk i alle de tre arbeidsmåtene til Kirkens
Nødhjelp. Arbeidet med politisk påvirkning innenfor
FN-prosessen med å etablere en ny global, rettferdig
og ambisiøs klimaavtale fortsatte for fullt med Kirkens
Nødhjelp som en aktiv deltager i ACT Alliance sin
delegasjon til forhandlingsmøtene. Parallelt arbeidet
Kirkens Nødhjelp opp mot norske myndigheter for å få
på plass strengere mål for utslippsreduksjoner i Norge
og mer penger til klimatilpasning og fornybar energi i
utviklingsland. I tillegg har en rekke av Kirkens Nødhjelps
partnere arbeidet opp mot egne myndigheter for å påvirke
nasjonale planer og politikk.
I løpet av 2012 ble programmet Fornybar energi og
utslippsreduksjon videreutviklet. To håndbøker for
planlegging og gjennomføring av biogassanlegg ble
utviklet i Brasil og Vietnam. Håndbøkene kan benyttes av
andre Kirkens Nødhjelp-kontorer og partnere, og på den
måten sikre en mer effektiv gjennomføring av liknende
prosjekter.
Det finnes mange eksempler på at mennesker har fått
bedre tilgang til fornybar energi takket være Kirkens
Nødhjelps arbeid. I Kenya forhandlet Kirkens Nødhjelp
fram en avtale om salg av biodiesel mellom partnere og
det statlige kraftselskapet. Dette har økt etterspørselen
etter biodiesel fra våre partnere. Totalt nyter nå nesten
2700 husholdninger godt av dette programmet – enten
gjennom produksjon og forutsigbar inntekt fra salget av
biodiesel eller gjennom elektrisitet fra fornybar energi.
I Vietnam har nesten 10.000 mennesker fått tilgang til
bærekraftige energiløsninger gjennom energieffektive

ovner, biogassanlegg eller solenergi takket være Kirkens
Nødhjelps arbeid med Fornybar energi. I tillegg har åtte
institusjoner fått tilgang til fornybar energi.
Bedre rustet for klimaendringer
Arbeidet med Klimatilpasning skal bidra til å redusere
menneskers sårbarhet for klimaendringer, for eksempel
gjennom økt matvaresikkerhet eller tekniske løsninger
i infrastruktur. Fortsatt skjer det meste av arbeidet med
klimatilpasning etter at konsekvensene av klimaendringer
har inntruffet, men Kirkens Nødhjelp arbeidet i 2012
systematisk med å utvikle vår portefølje innenfor
sårbarhetsreduksjon og beredskap – såkalt “Disaster
Risk Reduction” (DRR). I 2012 ble det gjennomført
kurs og trening av Kirkens Nødhjelps globale stab med
programansvar for klimatilpasning ved Asia Disaster
Preparedness Centre.
I Vietnam fikk totalt 2300 mennesker redusert sin
sårbarhet overfor klimaendringer gjennom ulike tiltak,
som distribusjon av nødhjelpsutstyr, svømmetrening og
hjelp til differensiert matvareproduksjon.
I Mandera i Kenya – et område som er svært sårbart for
tørkekatastrofer – har lokale kvegsamfunn fått opplæring
i fôrproduksjon og bærekraftig utnyttelse av beitemark. 50
nye kvegbønder er engasjert i fôrproduksjon, noe som har
redusert deres sårbarhet overfor hyppigere tørkeperioder
og uregelmessigheter i nedbørsmønsteret. Fem
velfungerende lokalkomiteer for sårbarhetsreduksjon og
beredskap er etablert. Totalt bidro programmet i Kenya i
2012 til at nesten 1500 husholdninger fikk sin sårbarhet
overfor klimaendringer betydelig redusert.
Kneble krokodiller med solcellepanel
Halima, 41 år og mor til åtte, bor med sin mann og sine
barn i den lille byen Khalicha i Mandera, Kenya. For noen
måneder siden var hun tvunget til å forlate sine barn daglig
– ofte syke – for å gå fem kilometer til elven Dau’a for å
hente vann – som regel skittent og grumsete. Vanligvis var
mannen eller en av sønnene med for å jage vekk krokodiller
fra elvebredden. Tørken de siste årene hadde imidlertid gjort
at mannen og husets sønner måtte trekke lenger vekk med
buskapen for å finne beite, og Halima var tvunget til å hente
vann alene. – Ofte sto jeg overfor valget mellom å droppe
turen til elven, med mulighet for at min syke datter ville dø,
eller å gå til elven etter vann – med mulighet for at min syke
datter ville miste sin mor til krokodillene, sier hun. Etter
at Kirkens Nødhjelps partner RACIDA i 2012 rehabiliterte
gamle brønner og vanninstallasjoner, har landsbyen fått en
ny brønn med solcelledrevet pumpe. Halima har nå tilgang til
rent drikkevann hver dag kun noen meter fra familiens hus.

Kirkens Nødhjelp har et langvarig
vannengasjement. Her fra arbeid med
etniske minoriteter i nordlige Laos.

Foto: Vegard Giskehaug/Kirkens Nødhjelp
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Noen viktige resultater:
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38.600

menn og kvinner mottok livreddende nødhjelp.

menn og kvinner fikk kunnskap om at de har
rett til et liv uten kjønnsbasert vold.

kvinner var involvert i fredsbygging.

menn og kvinner forbedret aktivt sine levekår.

menn og kvinner fikk tilgang til fornybare
energikilder.

menn og kvinner fikk tilgang til rent vann.

rettighetshavere rammet av hiv og aids fikk
hjelp og støtte.

personer i Norge signerte en politisk kampanje
for å hindre norske selskaper i å snyte på skatten i fattige land. Kampanjen var vellykket.

Denne oversikten er hentet fra Global Report 2012. Oversikten bygger på tallmateriale fra Kirkens Nødhjelps eget monitoreringssystem, og i
Global Report 2012 vil en finne bakgrunnsdata for ulike aktiviteter og programmer. Så langt det har vært mulig har en forsøkt å sikre at det ikke
er snakk om dobbeltrapportering når en har skaffet fram data for hvor mange mennesker en har nådd – men det er mulig at noen mennesker
har fått støtte på flere områder.
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5. Rett til vann og helse
Den strategiske prioriteringen Rett til vann og helse har
tre globale programmer:
• Bedre levekår for mennesker som lever med
hiv og aids
• Tilgang til helsetjenester
• Vann, sanitær og hygiene
Bedre levekår for hiv- og aidsrammede
Hiv og aids-programmet har fortsatt å engasjere og
dyktiggjøre trosbaserte partnere til å bekjempe stigma
og diskriminering og til å gi hjelp og støtte til dem som er
smittet av hiv og deres pårørende. Spesielt har det vært
lagt vekt på tiltak for ungdom. Landprogrammene har hatt
ulike målgrupper som innsatte i fengsler, urfolk, sexarbeidere osv.
Avslutning av hiv- og aidsprogram i Thailand
Thailand har helt siden 2005 hatt Kirkens Nødhjelps største
hiv og aids-program. Kirkens Nødhjelps partner, Interfaith
Network on HIV and AIDS in Thailand (INHAT), har gitt
støtte til mer enn 4000 personer som lever med hiv og 3000
foreldreløse og sårbare barn i 60 lokalsamfunn, slik at de
har fått tilgang til bedre helsetjenester. De har også mottatt
sosial og økonomisk støtte fra lokale grupper og religiøse
ledere. Mer enn 500 religiøse ledere har fått opplæring i
hvordan en kan bekjempe stigma og diskriminering. Siden
programmet går mot sin avslutning, har det vært lagt
stor vekt på å gjøre de lokale organisasjonene i stand til å
drive arbeidet videre på egen hånd. I løpet av 2012 har det
blitt holdt en workshop om HAP-standard (Humanitarian
Accountability Partnership). Kirkens Nødhjelp har støttet
INHAT med å drive organisasjonsutvikling, styrke deres
troverdighet og gjøre dem i stand til å søke om finansiell
støtte på egen hånd. Det har også vært arbeidet med å
styrke eierskap til organisasjonen og formulere visjon og
målsetting for nettverket.

Rent vann, gode sanitære forhold og god hygiene som
beskytter mot sykdom er grunnlaget for god helse. I 2012
har Kirkens Nødhjelp arbeidet videre for å sikre dette.
Felles for de landene hvor Kirkens Nødhjelp arbeider er at
staten ikke kan eller vil levere tjenester til marginaliserte
mennesker innen vannsektoren. Derfor er det viktig for
Kirkens Nødhjelp å drive politisk påvirkningsarbeid for å
ansvarliggjøre myndighetene og andre ansvarsbærere,
ved siden av den livsviktige tjenesteleveransen av
vann, sanitær og hygienekunnskaper. Det politiske
påvirkningsarbeidet til Kirkens Nødhjelp er i startgropen
når det gjelder retten til vann, men vil bli styrket i løpet av
de neste årene.
Utdanning av helsearbeidere i Malawi
I 2005 var helsesektoren i Malawi inne i en stor krise der
mangel på sykepleiere var en av mange utfordringer. Sammen med Christian Health Association (CHAM) ble det satt
i gang et stort infrastrukturprosjekt for å øke kapasiteten
ved CHAMs sykepleierskoler, og seks høgskoler i Norge ble
invitert for å bidra til å øke den faglige kvaliteten på utdanningen. Målet var å doble antall studenter og beholde disse
i landet når de var ferdig utdannet. Prosjektet har vært en
stor suksess og kan vise til mange gode resultater. Det har
vært en økning i antall studenter fra 3456 i 2004 til 5899 i
2011.
Prosjektet avsluttet sin andre fase i 2012 med en stor internasjonal konferanse i Malawi med over 200 deltakere fra 20
land. Tittelen var ”Nursing Education in Africa - Changes
and Challenges”, og var den første konferansen i sitt slag i
Afrika. Arbeidene som ble presentert på konferansen holdt
et høyt faglig nivå, og mye av forskningen som ble presentert var fra studenter og lærere som hadde vært med i
dette prosjektet. Totalt har norske myndigheter bidratt med
108 millioner kroner til prosjektet. I desember 2012 fikk
prosjektet tre nye år med finansiering, og i denne fasen vil
forskning være et av hovedfokusene. Da prosjektet startet
var det få som trodde at det ville være mulig.

Bedre helsetjenester
I 2012 har seks land hatt Tilgang til helsetjenester som et
av sine programmer. Helseprogrammet implementeres
hovedsakelig i områder preget av krig og politisk uro
(Myanmar, Palestinske okkuperte territorier, Sudan og
Sør-Sudan) der målgruppen er flyktninger og der en
må sikre et bredt helsetilbud, særlig rettet mot kvinner
og barn. Andre steder kan en tenke mer langsiktig og
fokusere på oppbygging av helsevesenet. I Malawi har
Kirkens Nødhjelp siden 2005 drevet et stort helseprosjekt
med formål å forbedre kvaliteten og øke antall sykepleiere
i landet (Se boks).

Mange nye sykepleiere med høyt faglig nivå er utdannet i
Malawi de siste årene.
Foto: Kirkens Nødhjelp Malawi
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Vann, sanitær og hygiene
Mange mennesker fikk bedre tilgang til vann i 2012 som
følge av Kirkens Nødhjelps arbeid. I Afghanistan fikk over
2700 husholdninger i Faryab-, Daikundi- og Uruzganprovinsene tilgang til trygt drikkevann i 2012. I tillegg var
det opplæring av 30 lokale hygienearbeidere som spredde
kunnskap om god hygiene til over 3000 husholdninger.
Som så mange andre steder betydde den økte tilgangen til
rent vann spesielt mye for kvinnene, som er ansvarlig for
henting av vann. I stedet for å bruke mange timer i uken
på å hente vann, kan de nå bruke tiden til andre ting.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Det er utarbeidet og vedtatt en ny strategi for arbeidet
med vann, sanitær og hygiene. Denne har lenge
vært etterspurt fra Kirkens Nødhjelps utekontorer.
Ny rammeavtale ble utarbeidet i 2011/12 og sendt til
Utenriksdepartementet. Det var flere aktiviteter for å
samkjøre arbeidet med å videreutvikle det globale vann-,
sanitær- og hygieneprogrammet med andre prosesser
i Kirkens Nødhjelp; arbeidet med globale målsetninger
(outcomes), revisjon av landplaner, Kirkens Nødhjelps
årsrapport og arbeidet i CoP.
Nødhjelp til flyktninger fra Syria
– Situasjonen for det syriske folk har gått fra vondt til
verre, og det er lite som tyder på at denne utviklingen ikke
vil fortsette, sa Anne-Marie Helland, generalsekretær
i Kirkens Nødhjelp. Hun besøkte i februar 2013
flyktningleiren Al-Zaatari, som ligger i det nordvestlige
Jordan, bare noen kilometer fra grensen til Syria. Leiren
ble etablert i august 2012, og huset den første tiden
bare noen tusen flyktninger. Etter hvert har det kommet

Tilgang til rent vann for
internt fordrevne i Darfur
I 2012 var det 10 år siden Kirkens
Nødhjelp, sammen med ACT-Caritas,
startet sitt arbeid blant internt
fordrevne i Darfur. Økt tilgang til rent
vann for de internt fordrevne er et
av mange viktige resultater som er
oppnådd.
– Da vi først kom hit, hentet vi vann
fra dalen som ligger syv kilometer
herfra, forklarer Muhammad, en
mann som har bodd lenge i leiren
etter å ha flyktet fra konflikten i
Vest-Darfur. Han erindrer hvordan
det var i 2003, da den første bølgen av
desperate mennesker ankom stedet.
–Den første tiden hentet vi vann fra
ubeskyttede brønner i dalen, men så
fikk vi vannpumper i leiren, forklarer
han.
– Vann er like ved der vi bor nå, og
det har virkelig vært til stor hjelp for
oss, sier Muhammad videre. En av
Kirkens Nødhjelps partnere klarte
å finne vann til tross for det tørre
og karrige landskapet rundt leiren.
Etter hvert har flere brønner blitt

mellom tre og fire tusen nye flyktninger hver uke, og
leiren huset ved årsskiftet over 100 000 mennesker.
Kirkens Nødhjelp og ACT Alliance har så langt levert
30 000 sett med vinterklær, 2200 varmeovner, 270
vinterisolerte containerhus, 2200 vintertelt, 19000
ulltepper, 4300 babysett, 3200 hygienesett, 7500 skolesett
og 3330 anti-lusesett i leiren.

boret opp, og vannsystemene har blitt
mer effektive. – Så fikk vi motoriserte
vannpumper, men måtte ha diesel for
å drifte dem, fortsetter Muhammad.
I 2012 har vannsystemet i Darfurs
leire kommet på et helt nytt nivå – nå
er alle vannsystemene drevet med

solcelleanlegg. Alle innbyggerne i
leirene – mer enn 35.000 – har tilgang
til vannet. I tillegg nyter de bofaste
naboene til leirene også godt av det
rene vannet. De kommer med esler og
tønner og fyller opp.

Kirkens Nødhjelp har vært engasjert
i hjelpearbeid i Darfur siden 2002.
Foto: Kirkens Nødhjelp
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II. FORHOLD TIL OPPDRAGSGIVERE
OG POLITISKE MYNDIGHETER
Den politiske kampanjen i fasteaksjonen fikk stor oppmerksomhet, og det ble satt ny innsamlingsrekord. Det ble også
gjennomført flere andre kampanjer i 2012. Å jobbe politisk i tett samarbeid med oppdragsgiverne, er et stadig viktigere
arbeidsområde.
Årets store dugnad: Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon ble gjennomført 25.–27.
mars og hadde samme tematikk som året før, økonomisk
rettferdighet. Om lag 1200 menigheter arrangerte lokal
aksjon med bøsseaksjon i sentrum, og resultatet – 32,2
millioner kroner – er ny rekord.

Konfirmanter og voksne over hele landet deltok med
så vel bøssebæring som underskriftskampanjer, og
Kirkens Nødhjelp og Changemaker gjennomførte ”Siggykampanjen” med stor kraft og engasjement. Det var
en kreativ kampanje der det blant annet ble dannet en
fanklubb for finansministeren, og det er ikke tilfeldig
at gjennombruddet kom da han fikk overrakt 30.000
underskrifter 20. juni 2012: Regjeringen vil innføre land–
for–land-rapportering innen 2014. En viktig seier!
Kirkens Nødhjelp har arbeidet mer systematisk i forhold
til oppdragsgiverne både for å sikre eierskap og inntekter.
Til tross for dette var det færre menigheter som valgte å
gi organisasjonen sitt juleoffer.
Godt samarbeid med politiske myndigheter
Kirkens Nødhjelp har hatt tett og god dialog med
de politiske partiene i året som gikk. Det har blitt
gjennomført jevnlige møter med programkomiteer,
stortingspolitikere og partiledelse i de ulike partiene.
Målet er at samtlige partier skal vedta partiprogrammer
med ambisiøse bistands- og utviklingspolitiske mål for
den neste stortingsperioden.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon satte ny innsamlingsrekord i 2012
– 32,2 mill kroner.
Foto: Jo Straube/Kirkens Nødhjelp

Fasteaksjonen er en av organisasjonens viktigste
inntektskilder, og gir handlekraft og fleksibilitet. I tillegg
til innsamlingsaksjonen hadde fasteaksjonen også i 2012
en viktig politisk komponent der den politiske kampanjen
var en fortsettelse av kampanjen fra året før.
Beregninger viser at fattige land årlig snytes for 900
milliarder kroner av internasjonale selskaper som ikke
betaler skatt. Dette er mer enn hva landene samlet
mottar i bistand. Med dette som bakgrunn har Kirkens
Nødhjelp og Changemaker i flere år arbeidet for at norske
myndigheter skal innføre regler som hindrer norske
selskaper i å snyte på skatten i fattige land, såkalt land–
for–land-rapportering. Dette er en ny regnskapsstandard
som krever at flernasjonale selskaper oppgir nøkkeltall
for alle land hvor de har virksomhet, i sine årsregnskap.
Dermed kan man avsløre de selskapene som på
lovlig eller ulovlig vis flytter skattbart overskudd til
skatteparadiser. Målet er at verdiskapningen kommer
hele befolkningen i utviklingsland til gode, og at ikke
landene tappes for ressurser som kunne ha vært brukt til
eksempelvis helse- og utdanningstilbud.
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Det har også vært et konstruktivt samarbeid med Norad
innen rammen for den femårige samarbeidsavtalen for
2011 til 2015. Kirkens Nødhjelp har mottatt støtte fra
Utenriksdepartementet til humanitært arbeid i blant
annet Myanmar og Syria. Det har også vært arbeidet med
å få på plass en ny avtale for Kirkens Nødhjelps innsats
innen vann, sanitær og helse (WASH). Denne avtalen
omfatter perioden 2013 til 2015 og ble signert i mars 2013.

Fasteaksjonens beslutningspåvirkende kampanje ble kronet
med seier.
Foto: Laurie Mac Gregor/Kirkens Nødhjelp

Diama Hassimi fra Niger dyrker ris.

Foto: ACT/Brot für die Welt/Christoph Püschner

Nyt Afrika
Kirkens Nødhjelp deltok høsten 2012 i kampanjen ”Nyt
Afrika” for å sette søkelys på situasjonen for afrikanske
bønder og deres utfordringer med å få markedstilgang i
nord. Bak kampanjen sto en rekke organisasjoner, blant
annet Changemaker, Diaspora Network Norway, Digni
og Somalisk Studentforening. Formålet var å fremme en
rettferdig og utviklingsvennlig handelspolitikk basert på
anbefalinger fra FN (se artikkel side 18).
Kampanjen fikk stor oppmerksomhet i det offentlige rom.
VG og Vårt Land ga uttrykk for støtte på lederplass, og
det kom en rekke positive kommentarer i sosiale medier.
Negativ kritikk kom hovedsakelig fra kretser rundt avisen
Nationen, Senterpartiet og Norges Bondelag. Samlet
er det registrert i underkant av 30 henvendelser fra
personer som er uenige i Kirkens Nødhjelps linje. Noe
kritikk bygger på misforståelser, andre er grunnleggende
uenig i politikken Nyt Afrika foreslår. Alle henvendelser
er besvart i en nøktern og informativ tone, med utfyllende
informasjon og henvisning til kampanjens bakgrunnssider.
Mødrehelse, reproduktiv helse og abort
1 2011 utarbeidet styret en posisjon på Kirkens Nødhjelps
ståsted vedrørende mødrehelse, reproduktiv helse og
abort. Sentralt i utarbeidelsen var informasjon fra våre
globale økumeniske samarbeidspartnere, en rekke

søsterorganisasjoner, medlemmer av ACT Alliance samt
Den norske kirke. Saken fikk synlighet i norske medier,
og noen representanter fra oppdragsgiverne uttalte seg
kritisk til vedtaket.
På representantskapsmøtet i Trondheim ble det fremmet
forslag om at styret skulle revurdere sitt vedtak i denne
saken og involvere oppdragsgiverne i en ny behandling av
posisjonen. Dette ble nedstemt, men styret registrerte at
spesielt ett utsagn i dokumentet ble oppfattet på en måte
som ikke svarer til styrets oppfatning og intensjon i saken.
Det ble derfor besluttet å presisere vedtaket ved å stryke
den omstridte setningen.
Økt vekt på lokaløkumenikk
På det årlige samarbeidsmøtet mellom Norges
Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp høsten 2012 ble det
bestemt at en nå skal forsøke med lokale økumeniske
gudstjenester i fastetiden for å se om det kan gi ny giv til
menighetenes arbeid med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Norges Kristne Råd har allerede vedtatt en satsing på
lokaløkumenikk, og dette samarbeidet kan bidra til
konkret samhandling mellom menigheter fra Kirkens
Nødhjelps ulike oppdragsgivere. Som en begynnelse vil
det bli forsøk med to–tre piloter i 2013.
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Kirkens Nødhjelps partnere har engasjert seg
sterkt i kampen for rettferdighet i utvinningen
av naturressurser i det Sørlige Afrika.
Foto: Jane Vogt Evensen/Kirkens Nødhjelp
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III. INTERNE FORHOLD I KIRKENS NØDHJELP
Fortsatt arbeid med organisasjonsutvikling
2012 markerte avslutningen på en toårig utviklingsprosess for organisasjonen. Kultur, lederskap og
medarbeiderskap har vært i fokus. En ny organisasjonsstruktur ble også introdusert 1. februar 2012.
Arbeidet med å virkeliggjøre ambisjonene om forsterket
samarbeid på tvers av strukturelle linjer og enheter
fortsatte gjennom året – med særskilt fokus på
samhandling og arbeidsdeling mellom representasjonene
og hovedkontoret. I løpet av året har det vært behov for et
videre arbeid med organiseringen av katastrofeberedskap
og respons som et felles ansvar på tvers av avdelingene.
Utenlandsavdelingen har også hatt behov for ytterligere
strukturelle justeringer, ikke minst for å sikre god
forvaltning, lederspenn og ledelseskapasitet. Det å sikre
full operativ drift og virksomhetskritiske leveranser,
i tillegg til implementering av nye arbeidsformer og
strukturer, har krevd mye av organisasjonens ansatte.
Globale funksjoner er etablert for en mest mulig
profesjonell oppgaveløsning der fagmiljøene ved
hovedkontoret er knyttet direkte opp mot fagpersoner
ved representasjonen. Flere medarbeidere begge
steder har direkte kontakt og samarbeider i parallelle
arbeidsprosesser. Det gir flere ansatte opplevelsen
av å arbeide i en global organisasjon, samtidig
som det forsterker behovet for koordinering og god
informasjonsdeling. Fagavdelingene ved hovedkontoret
har fått utvidet ansvar og tydeligere myndighet for å sikre
kvalitet og etterrettelighet globalt.
I 2012 har Kirkens Nødhjelp også vurdert sine systemer
for risikostyring og kontroll og funnet at vi er tjent med
å videreutvikle dette området. Vi vil derfor i 2013 innføre
et felles rammeverk for helhetlig risikostyring i hele
organisasjonen.

Global lederopplæring
Siden 2008 har det hvert år blitt gjennomført tverregionale
lederopplæringsseminarer, og i 2012 var det for første gang
deltakere fra alle Kirkens Nødhjelps representasjoner.
Disse samlingene for lederteamene ved representasjonene
har et særskilt fokus på nasjonalt rekrutterte ledere
og deres plass i lederteamene. Alle deltakere arbeider
med rolleforståelse, personlige forutsetninger og
utvikling av konkrete ferdigheter. Samlingene er også
viktige arenaer for drøfting og forankring av arbeid med
organisasjonsutvikling på flere nivåer. Arbeidet med
en global plan for lederutvikling fortsetter, herunder
etablering av en lederplattform som skal bidra til felles
forståelse og gjenkjennelig lederpraksis.

Arbeid mot korrupsjon
I Kirkens Nødhjelps antikorrupsjonsarbeid legges det stor
vekt på at korrupsjon og økonomiske misligheter rammer
de mest sårbare i samfunnet hardest. I tillegg blir de
rammet av innstrammingstiltak og opphør av finansiering
når korrupsjon og økonomiske misligheter avdekkes.
Med bakgrunn i dette fortsetter Kirkens Nødhjelp sitt
arbeid med å forsterke korrupsjonsforebyggende tiltak og
fremme åpenhet om antikorrupsjonsarbeidet.
Kirkens Nødhjelp offentliggjør årlig en rapport om
korrupsjon og økonomiske misligheter som er avdekket i
organisasjonen, samt saker hvor nærmere undersøkelser
har vært foretatt, men hvor det ikke er avdekket
økonomisk kriminalitet. Denne åpenheten har høstet stor
anerkjennelse.
Den årlige rapporten om arbeidet mot korrupsjon
beskriver fem saker som ble avsluttet i 2012. Se nærmere
omtale på Kirkens Nødhjelps hjemmesider:
www.kirkensnodhjelp.no
Det er blitt tatt initiativ til en dialog med norske
myndigheter for å finne løsninger på den uholdbare
situasjon at det er organisasjoner som Kirkens Nødhjelp
som må dekke hele tapet når det blir avdekket korrupsjon
i prosjekter som organisasjonen har støttet. Fortsatt er
det ingen løsning, noe styret er svært lite tilfreds med.
Skifte av generalsekretær
Etter 17 år som generalsekretær i Kirkens Nødhjelps
sluttet Atle Sommerfeldt i januar 2012 for å bli biskop
i Borg. I mars 2012 tilsatte styret Anne-Marie Helland
som ny generalsekretær. Hun har lang fartstid fra
organisasjonen og har blant annet vært svært sentral i
arbeidet med hiv og aids. Fra 2007 til våren 2011 var hun
Kirkens Nødhjelps regionale representant i Sørlige Afrika.
Den nye generalsekretæren har brukt deler av det første
året til å bli bedre kjent med Kirkens Nødhjelps arbeid
både ute og hjemme. Hennes første feltbesøk som ny
generalsekretær gikk til Mali der hun fikk se på nært hold
hvordan endringer i den politiske situasjonen i mange
afrikanske land gir hjelpearbeidet nye utfordringer. I
november deltok hun på markeringen av 40-årsjubileet for
Kirkens Nødhjelps Sudanprogram.

Styret vil uttrykke stor takk til både ansatte og de
mange frivillige som har lagt ned en stor innsats for å gi
mennesker i sør nye muligheter. I et år med nye krav til
omstilling er det gledelig å se at det er stor oppslutning
om Kirkens Nødhjelps arbeid i den norske befolkning,
men for å beholde denne posisjonen trengs både
engasjement og forbønn.
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Mer frihet, men store utfordringer i Myanmar (Burma)
Tekst: Jorunn Strand Askeland

Håp: Wah Day Nyar og barna hennes har levd med krigen hele sitt liv og mistet sin mann og sin far. Nå øyner de håp.
Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Myanmar
Befolkning:
48,3 millioner
Hovedstad: Naypyidaw
Språk: Burmesisk
Forventet levealder:
65,2 år
Fattigdom: 32 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdannelse: 4 år

For den mangfoldige befolkningen
i tidligere Burma kommer
tålmodighet og evne til edruelig
optimisme godt med i en tid med
omfattende endringer.

at flere hundre opposisjonelle fremdeles er
fengslet og at nye har blitt arrestert etter
fredelige demonstrasjoner sist høst. Men for
hver frigitt fange er det en lykkelig familie
og styrket håp og tro på en demokratisk
framtid.

De positive endringene mot et mer
demokratisk samfunn kan kjennes på
kroppen i Myanmars tidligere hovedstad
Yangon. Likevel er det all mulig grunn til å
holde hodet kaldt. En tredel av befolkningen
lever under fattigdomsgrensa, konfliktlinjene
går like langt tilbake som den engelske
kolonitiden og lovverket gir fremdeles
militærjuntaen det siste ord.

Vestlige forbindelser som blir tatt opp igjen
og støtte fra verdenssamfunnet både på
bistand og investeringer gir muligheter, men
legger også et stort press på et samfunn
uten stødige strukturer.

Opposisjonsleder Aung San Suu Kyi og den
demokratiske liga vant 43 av 44 seter i et
suppleringsvalg. Men setene de vant utgjør
ikke mye av et nesten 700 personer stort
parlament. Resten er fortsatt forbeholdt
militæres representanter.
I nyhetene har vi lest om frigitte fanger,
det har til og med blitt sagt at alle politiske
fanger ble frigitt. Men vår partner, som
var gjest i Oslo før jul og selv har blitt
torturert og fengslet av regimet, forteller
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Store behov
Det er ingen tvil om at det fremdeles er
behov for nødhjelp, langsiktig bistand
og støtte til sivilsamfunnet i et land som
lenge har vært herjet av borgerkrig og
undertrykkelse. Krigen herjer fremdeles i
den nordlige Kachin-regionen, og stadig nye
mennesker må flykte fra sine hjem. I Karenregionen og andre delstater er våpenhvilene
skjøre og tilliten til fredsforhandlingene
begrenset. I det vestlige Myanmar, mot
grensen til India, er stigmatiseringen av
muslimer stor, og vold mellom lokale
folkegrupper har skapt nye flyktninger og ny
frykt.

Julekampanjen 2012:
Hva Kirkens Nødhjelp gjør:
• Sikre trygg og verdig retur av flyktninger og
internt fordrevne
• Helsehjelp til folk på flukt
• Styrking og mobilisering av sivilsamfunnet
• Forsvarlig forvaltning av naturressurser
• mobilisering av trosbaserte aktører i
fredsbygging

Kirkens Nødhjelp har vært i Myanmar med nødhjelp
og skapt håp gjennom 20 år med håpløshet. Vi gir
nødhjelp til dem som er på flukt, driver langsiktige
utviklingsprosjekter og støtter arbeidet for fred og
demokrati. Vi er stolte av nettverket til våre kirkelige
partnere i landet som har maktet å nå ut med nødhjelp
selv mens borgerkrigen sto på som verst. Et finmasket
kirkenettverk sammen med helseklinikker og helseteam
fra Thailandgrensa har vært i stand til å gjøre en forskjell
for tusener i perioder der det har vært ytterst vanskelig
å nå fram til grupper på flukt. Vi er stolte av alle som
har jobbet utenfra og innenfra med livet som innsats
for landet sitt, og med denne nye åpningen i landet
oppskalerer Kirkens Nødhjelp sitt arbeid.
Vanskelig fredsprosess
Kirkerådet i landet er opptatt av at fredsprosessen
ikke blir en overfladisk manøver fra myndighetene for
å sikre kontroll over naturressurser og landområder i
urolige delstater. Lokalsamfunnene i Karen og Kachin er
krigstrette og sårbare, og de trenger å komme tilbake
i balanse for å kunne hevde sin rett. Stemmene til
sivilsamfunnet, frivillige organisasjoner og kirkene må
høres, og fredsprosessen må ta den tiden den trenger for
at ikke konfliktene skal blusse opp igjen.
Håpstegnene og alvoret
I det pulserende gatelivet i Yangon ser man store
reklameplakater for NLD (National League for
Democracy) og små, sjarmerende lokalkontorer.
Verdens stolteste partimedlemmer kan endelig dele ute
flyveblader uten å risikere friheten. Bare det siste året har
minst 400 politiske fanger blitt frigitt, men ifølge Human
Right Watch sitter fortsatt flere hundre politiske fanger
fengslet. Til tross for helseplager etter fengselsopphold
og tortur, engasjerer mange seg i politikken på nytt;
både i partipolitikk, miljøvern, likestilling, kamp mot
at myndighetene og store selskaper tar folks jord og
eiendommer, og sosialt arbeid.
Men det er et alvor over aktivistene. De vet for mye og har
kjent for mange slag på kroppen til ikke å holde igjen,
men de arbeider og utnytter det rommet de har nå og
håper at en dag vil det være de folkevalgte som leder
Myanmar.

Foto: Elmer Laahne

Gi håp til jul!
Julekampanjen til Kirkens Nødhjelp i 2012 hadde Myanmar
som fokusland. Dette spennende landet, som vi i mange
år har måttet legge bånd på oss for å informere om fordi
vi arbeidet i skjul, åpnet seg opp, satte fanger i frihet, og
inviterte vestlige land med på råd. Folk flest var nysgjerrige
på stemmene bak de stengte grensene – hvordan har det
vært å kjempe kampen innenfra? Hvordan har de overlevd,
de som har måttet flykte fra alt de eide og inn i jungelen?
Verdens øyne var rettet mot Myanmar.
Nå kunne vi invitere våre partnere til Norge uten at sikkerhetsagenter fulgte etter dem. All kommunikasjon til
støttespillere og nye givere hadde appellen med seg – gi håp
til jul! Støtt det hardt prøvede folket i en spesiell tid! Vi fikk
fram historier om familier på flukt og frigitte politiske fanger
som med livet som innsats virkelig har båret byrden for den
åpningen vi ser i dag.
Sterke historier sto å lese i appeller til enkeltpersoner,
bedrifter og menigheter. Historier ble delt i VG, Aftenposten
og på konserten “Deilig er jorden” i Domkirken og i Kirkens
Nødhjelps egne medier gjennom besøk og film. Det ble delt i
kirker på julaften og mellom venner på Facebook.
Gi håp til jul var slagordet som bar med seg håpet og
drømmen om et fritt og demokratisk Myanmar med gode
muligheter for alle. Juleprosjektet gav oss 29 millioner i
gaveinntekter – penger som er livsnødvendige, ikke minst
når en katastrofe rammer.
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40 år i SUDAN OG Sør-Sudan
Tekst: Laurie MacGregor

På begynnelsen av 1980-tallet var det mer
enn 70 norske bistandsarbeidere med familier
engasjert I hjelpearbeid I Sør-Sudan.
Foto: Kirkens Nødhjelp

Sør-Sudan
Befolkning:
8,2 millioner
Hovedstad: Juba
Språk: Engelsk
Forventet levealder:
61,5 år (Sudan)
Fattigdom: 40 % lever under
fattigdomsgrensen
Utdannelse: 3,1 år, 40 % av
befolkningen over 15 år er
analfabeter (30 % menn,
50 % kvinner) (Sudan)
Religion: Kristendom, aninimistiske religioner, islam

Høsten 2012 markerte
Kirkens Nødhjelp sin 40-årige
tilstedeværelse i Sudan og
Sør-Sudan med en rekke
arrangementer i Juba og i ØstEkvatoria.
Kirkens Nødhjelp har jobbet i Sudan
og Sør-Sudan i førti år. I løpet av denne
perioden har landet vært gjennom krig,
konflikt, fredsavtale og uavhengighet.9. juli
2011 ble Sør-Sudan en uavhengig stat, og
idag ser verdens yngste stat framover.
Langs veien har Kirkens Nødhjelp og
Sudan/Sør-Sudan blitt bedre kjent. Ikke
minst har erfaringene i Sudan og SørSudan vært toneangivende for hvordan
Kirkens Nødhjelp i dag jobber i andre land
på kontinentet og ellers i verden.
Det begynte i 1972 da Addis Abeba-avtalen
fastslo at Sør-Sudan skulle få lokalt
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selvstyre med egen folkeforsamling i Juba.
Kirkens Nødhjelp åpnet kontor i landet,
og to år senere ble den første fireårige
programavtalen med Norad undertegnet.
Senteret i Hilieu, som skulle vokse til å
bli en landsby med omtrent 70 norske
bistandsarbeidere med familier samt opptil
2500 lokalt ansatte, ble etablert.
Arbeidet i Øst-Ekvatoria begynte som
en katastroferespons, men ble fort til et
omfattende lokalt utviklingsprosjekt med
komponenter fra helse og utdanning
til landbruk og veibygging. Kirkens
Nødhjelp var en aktiv aktør som bidro med
menneskelige og økonomiske ressurser,
og påvirket i stor grad resultatene av
arbeidet. Implementerende bistandsarbeid
var den gangen den mest anerkjente
fremgangsmåten, og førkrigstidens
program ga en praktisk utdanning til
mange som i dag besitter sentrale
posisjoner i stat, kirke, og sivilsamfunn.

Det har vært en lang vei fram mot uavhengighet for folk i Sør-Sudan.
Foto: Nils Carstensen/Act Alliance/Folkekirkens Nødhjelp

KRIGEN BLUSSER OPP
Da krig rammet landet i 1985, jobbet Kirkens Nødhjelp
på begge sider av konfliktlinjen fram til fredsavtalen i
2005, blant annet i samarbeid med FN under paraplyen
Operation Lifeline Sudan. Operasjonene ble ledet fra
kontorer i Juba, Khartoum og Nairobi. Vårt mål var å
bistå mennesker i nød, uavhengig av styresmaktene
som måtte ha kontroll over områdene. Strategien
“working with, working through and contributing to” ble
innført. Partnersamarbeidet begynte i 1987, og gjennom
kirkenettverket fikk Kirkens Nødhjelp mulighet til å nå
fram til grupper som ellers var utenfor rekkevidden til det
internasjonale samfunnet.
I 2005 ble en fredsavtale mellom SPLA og regjeringen
i Khartoum underskrevet, og Kirkens Nødhjelp og
organisasjonens kirkepartnere opplevde en til dels
krevende overgang fra konflikt- til postkonflikttid. Å
veie umiddelbare behov opp mot den rettighetsbaserte
tilnærmingen som utgjør dagens bistandsparadigme,
forblir en krevende oppgave, også etter uavhengigheten
som ble markert den 9. juli 2011.

I dag jobber Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan sammen
med kirkepartnerne under overskriften “aktivt
medborgerskap”. Dette handler om å bidra til at
lokalsamfunn selv blir bevisste på egne behov og tar
ansvar for å holde myndighetene ansvarlige for å oppfylle
rettighetene sine. Den nye staten er i ferd med å bli bygd.
Kirkens Nødhjelp vil stå sammen med kirkene for å se at
også nasjonen bygges opp fra grasrota.
Oppgaven til Kirkens Nødhjelp i dag er kapasitetsbygging
av lokalbefolkningen og internt i partnerorganisasjonene
slik at innbyggerne blir bevisste på sine rettigheter og
at kirkene kan fungere som et advocacyledd mellom
grasrota og myndighetene, slik vi har positive erfaringer
med i andre afrikanske land.
Utfordringene står i kø, og alle ønsker å bli hørt. Kirkens
Nødhjelp er tålmodig. Vi har kommet for langt sammen til
at vi skal velge en annen vei nå.
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Bekjemp fattigdom - Nyt Afrika!
Tekst: Ingrid Westgaard Stolpestad

•
•
•

Nyt Afrika er en kampanje for et
mer rettferdig handelssystem.
Kampanjen har samlet inn 3000
underskrifter.
Følgende organisasjoner er med
i Nyt Afrika: Kirkens Nødhjelp,
Framtiden i Våre Hender, Fellesrådet for Afrika, Plan Norge,
Changemaker, WWF-Norge,
Grønn Hverdag, DIGNI, Diaspora
Network Norway og Somalisk
Studentforening.

Mer info om kampanjen på
www.kirkensnodhjelp.no
De fleste bønder i Afrika er kvinner. Nyt Afrika er en
bred allianse for en mer rettferdig handelspolitikk.
Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Nyt Afrika gjorde rettferdig handel til en av de
viktigste utviklingsdebattene i 2012.
Høsten 2012 ble Kirkens Nødhjelp med på Nyt Afrikakampanjen. Nyt Afrika jobber for bedre markedstilgang
for fattige land og for at rike lands landbruk skal bli
grønnere. Politikken er basert på FNs anbefalinger.
Nyt Afrika er en allianse av ti ulike miljø- og
utviklingsorganisasjoner. Kirkens Nødhjelp er
kampanjens primus motor. Nyt Afrika gjorde handel med
landbruksvarer til en av de viktigste utviklingsdebattene
i 2012. I løpet av høsten fikk Nyt Afrika omtrent hundre
presseoppslag og innlegg i radio, TV og aviser, og ikke
minst ble Nyt Afrika nevnt to ganger i Nytt på nytt på NRK.
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Nyt Afrikas mål krever langsiktige politiske endringer. Et
kortsiktig mål for kampanjen var å etablere Nyt Afrikas
posisjoner i offentligheten.
Nyt Afrika møtte politikere fra alle stortingspartiene.
Enkelte av kampanjens poenger er tatt inn i utkast til
partiprogrammer. Nyt Afrika fikk støtte på lederplass
i VG og Vårt Land og arrangerte en fullsatt debatt på
Litteraturhuset.
Kritikken mot Nyt Afrika kom hovedsakelig fra
Senterpartiet, Bondelaget og enkelte organisasjoner. Nyt
Afrika la vekt på å svare med en saklig tone, fremme egne
synspunkter og løfte FNs anbefalinger.
Kampanjen tok en pause fra årsskiftet, men arbeidet vil
starte igjen når det er hensiktsmessig.

ACT Alliance respons i krig og konflikt:
Sammen når vi ut til flere
Tekst: Gudrun Bertinussen

Foto: Kirkens Nødhjelp

Lokale ACT-medlemmer i
Midtøsten:
• KFUM Øst-Jerusalem
• Den evangelisk lutherske kirke
i Jordan og Det Hellige Land
• Kirkerådet for Midtøstens
lokale hjelpekomiteer i
Libanon, Jordan, Israel, Gaza
og på Vestbredden
• Bishopric of Ecumenical and
Social Services i Egypt.
Internasjonale ACT-medlemmer med ansatte i regionen:
Kirkens Nødhjelp (NCA),
DanChurchAid, Finn Church Aid,
International Orthodox Christian
Charities, Lutheran World
Federation, World Council of
Churches, Diakonia, Christian Aid,
Svenska kyrkan
Land med prosjektsamarbeid
i Midtøsten som samarbeider
med ACT-medlemmer:
Libya, Egypt, Palestina, Israel,
Jordan, Libanon, Syria

ACT-forumene i Midtøsten samarbeider
mye tettere nå enn tidligere. Det fører til at
hjelpearbeidet når ut til flere.
– De menneskelige lidelsene er enorme i den humanitære
krisen i Syria. Da må alle medlemmene i ACT Alliance
samle alle gode krefter for at hjelp skal nå fram til den
kriserammede befolkningen.
Det sier Gudrun Bertinussen, Kirkens Nødhjelps
representant i Midtøsten. Hun forteller at det har
vært en stor utvikling i samarbeidet i ACT-forumene i
Midtøsten det siste året. Tidligere begrenset det seg til
informasjonsutveksling, men nå går organisasjonene
sammen om felles innsats.
Kirkens Nødhjelp har inngått tett samarbeid med
International Orthodox Christian Charities (IOCC)
om nødhjelpsinnsats i Syria, blant annet ved at
organisasjonens ansatte er sekondert til IOCCs kontor i
Beirut. ACT-forumene i regionen har blitt en møteplass
for ACT-medlemmer uten kontorer og ansatte i området,
og det bringer stadig flere ACT-medlemmer sammen.
– Det siste året har vi for eksempel hatt tett samarbeid
med ACT-medlemmer fra Australia om arbeidet med

helse i Gaza, forteller Ihab Barakaat, rådgiver for helse og
nødhjelp ved Kirkens Nødhjelps Jerusalemkontor.
– Joseph Pfattner i ACT-sekretariatet i Genève bidrar med
verdifull støtte, informasjonsdeling og rådgiving, forteller
George Estephan, som er koordinator for ACT Palestine
Forum. Estephan kaller inn til månedlige møter i ACTforumet i Jerusalem sammen med forumets leder Siham
Elham i KFUM-KFUK Øst-Jerusalem. Sammen holder de
tett kontakt med sekretariatet til ACT i Genève og ACTforumet for Jordan, Syria og Libanon i Amman.
Sentralt i samarbeidet er tettere samordning av
kapasitetsbygging og opplæring. I 2013 står HAP på
agendaen, og de to forumene har sammen planlagt
opplæring for alle ACT-medlemmer og deres
partnerorganisasjoner i regionen.
– Vi vil jobbe sammen mot bedre kvalitet og større
kapasitet, forteller George Hazou, koordinator for Jordan,
Syria og Libanon ACT-forum.
I slutten av 2012 ble ACT-forumets nettside lansert, og
en rådgiver ble ansatt for å oppdatere nettsiden og styrke
medlemmenes kapasitet til å adressere årsakene til
humanitære behov og mobilisere medlemmer og nettverk
også globalt. Les mer og delta på www.actpalestineforum.org.
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Changemakers hovedkampanje:
Verdens største sparegris lager svinesti
I året som har gått har Changemaker
virkelig satt Oljefondet på agendaen.
Hvilket etisk hensyn veier tyngst når brudd
på menneskerettigheter settes opp mot
penger i pensjonskassa til framtidige norske
generasjoner?
Det er fristende å fortelle eventyret om Oljefondet. Slik det
presenteres for oss av norske politikere er det nemlig kun
nok et kapittel i det norske oljeeventyret. Men som med
eventyr flest har man tatt seg noen kunstneriske friheter,
rett og slett for historiefortellingens skyld. Røverhistorien
har blitt en solskinnshistorie om heltefigurer.
Å spare for framtiden får oss til å tenke på fine ting som
sparegriser, Onkel Skrues pengebinge eller penger i
madrassen. Finansminister Sigbjørn Johnsen sier vi har
«pe-eng på bok». Men pengene drypper ikke bare inn på
konto. Vi driver en mye mer aktiv ”sparing” enn som så,
og investerer pengene våre i nesten 7500 selskaper over
hele verden. Slik vokser Oljefondet vårt for hver dag som
går. Vi har nå passert 4000 milliarder kroner og eier mer
enn én prosent av verdens aksjer. Tenk litt på det. Det
medfører et enormt ansvar. Norges egen sparegris, mine
og dine pensjonspenger, går dessverre på livet og helsa
løs for mennesker andre steder i verden.
Fra nærmest å være en ikke-debatt, har begrepet ”Etisk
Oljefond” fått fotfeste i den politiske debatten i løpet
av det siste året. Changemakere over hele landet har
aksjonert, vært synlige, utfordret sine lokalpolitikere,
skrevet leserinnlegg, arrangert konserter og seminarer
og samlet inn over 7000 underskrifter for et mer etisk
Oljefond. Vi har lansert rapporten ”Etikk i Oljefondet bare butikk og utenrikspolitikk?”, som ble trukket fram
i åpningssesjonen i Stortinget i høst. Vi har drevet aktiv
lobbyvirksomhet opp mot alle partier på Stortinget, og
flere og flere av de politiske partiene går nå inn i debatten.
Noen av dem har tatt inn gode formuleringer i sine
partiprogrammer fram mot valget til høsten. Som en del
av et samlet sivilsamfunn i Norge setter nå Changemaker
premissene for debatten om sparepengene våre. Vi skal
fortsette å presse på. Som verdens største investor
har Oljefondet både ansvar og store muligheter til å bli
verdens beste fond.
Klart vi kan få et mer etisk Oljefond!
Ingrid Aas Borge
Leder i Changemaker
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Changemakere over hele landet har aksjonert for å sette søkelys
på de etiske utfordringene ved det norske Oljefondet.
Foto: Changemaker

Kake og gjeldsrevisjon
Utviklingsminister Heikki Holmås stilte med kake og lovet
oss endelig full og ekstern revisjon av alle utestående
lån gitt av Norge. Dette har Changemaker jobbet for i
årevis. En slik gjeldsrevisjon er viktig fordi den kommer
til å gi oss oversikt over om Norge har gitt lån til regimer
som ikke har latt pengene kommet befolkningen til gode,
blant annet til diktatorer som har brukt alle pengene
på våpen for å undertrykke sin egen befolkning. Disse
lånene er illegitime; lån som aldri burde vært gitt. I dag
betaler fattige land dobbelt så mye i gjeldsnedbetaling
som de mottar i bistand. Changemaker forventer at
norske myndigheter sletter slik gjeld hvis vi finner det
i gjennomgangen, og at det skal gjøre oss til en mer
ansvarlig utlåner i framtiden.

Arbeid i Norge

En gjeng ungdommer fra Skien hadde aksjon til støtte for de sultrammede i Sahel.
De har laget filmer, gått med bøsse og arrangert innsamlingskonsert.
Foto: Ingrid Styrkestad/Kirkens Nødhjelp

Nye muligheter for givere
Kirkens Nødhjelp har stor støtte i den norske
befolkningen. Dette gir seg helt konkret uttrykk i de
mange millioner kroner som privatpersoner og grupper
gir til organisasjonens verdensvide arbeid. I 2012 beløp
det seg til 107 millioner.
En tredjedel av gavene (37,2 millioner) kommer fra
Kirkens Nødhjelps rundt 20 000 faste givere, og ca.
44,3 millioner blir samlet inn gjennom den årlige
fasteaksjonen og ved ofringer og kollekter i kirkene.
Mediebyrået Carat estimerer at så mange som 500 000
mennesker har bidratt med gaver til Kirkens Nødhjelp det
siste året.
For å gjøre det enklest mulig å bidra med penger ble
det i 2012 lansert nettbaserte løsninger som Min aksjon
og Mitt fasteforsett. Min aksjon er en nettside der en
gruppe eller en vennegjeng kan lage sin egen aksjon og
mobilisere nettverket på Facebook, Twitter eller sms, og
følge innsamlingen i samtid med de som støtter aksjonen.
Se mer informasjon på www.minaksjon.kirkensnodhjelp.no.

Mitt fasteforsett er for enkeltpersoner som ønsker å gjøre
noe praktisk for å dele med andre i fastetiden. På
www.mittfasteforsett.no ble det presentert forskjellige
ting man kunne kutte ut i ukene fra askeonsdag til påske,
for eksempel brus, kjøtt eller sjokolade. Ved hjelp av en
enkel kalkulator er det mulig å regne ut hvor mye en
kunne spare ved å droppe dette i fastetiden.

Regionale seminarer - kickstart for
oljefondskampanjen
Høsten 2012 ble det avholdt åtte seminarer rundt om i
Norge; seks med tema Oljefondet og to om klimapolitikk.
På alle seminarene deltok sentrale politikere fra fylket,
kirkeledere og engasjerte personer fra Kirkens Nødhjelps
nettverk.
Målet med disse seminarene var å endre norsk politikk
på de respektive områdene, og på alle seminarene var
det god oppslutning om våre krav både blant politikere og
deltakerne fra kirke-Norge.
Seminarene om Oljefondet var en del av forberedelsene til
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2013, og kravet var:
“Invester betydelig mer av Oljefondet i fattige land, på en
måte som kommer fattige mennesker til gode”.
I Kristiansand bidro seminaret til at saken om
forvaltningen av oljeformuen ble en egen sak på
Kirkemøtet 2013. Dette vil gi stor tyngde i det videre
arbeidet med å påvirke partienes politiske programmer
for neste stortingsperiode for å sikre gjennomslag for
saken.
Det viste seg også at det var stor enighet blant
fylkespolitikerne som deltok på seminarene, både til høyre
og venstre på skalaen, om at Oljefondet bør investere
betydelig mer i fattige land.

En stor takk til alle som har bidratt med gaver til Kirkens
Nødhjelps arbeid. Pengene dere har gitt har forandret
livene til mange hundre tusen mennesker.
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Økonomi – hovedtall
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
741 329 mens ordinære anskaffede midler beløp seg til
724 MNOK.

Innsamlede midler
Innsamlede midler i 2012 var totalt 139 MNOK. Sammenlignbare tall for 2011 utgjorde 172 MNOK. Nedgangen
skyldes at man i 2011 hadde store innsamlede midler
grunnet tørken på Afrikas Horn.

Bruk av øremerkede midler inntektsført tidligere år men
kostnadsført i 2012 står for en nettokostnad på 7 MNOK,
slik at det reelle underskuddet fra driften som belastes
formålskapitalen er 10 MNOK.

Finans- og investeringsinntekter
Bidrag fra finans- og investeringsinntekter var MNOK 9,4
MNOK i 2012, mot et tap på MNOK 2,4 MNOK i 2011. Endingen fra 2011 skyldes hovedsakelig positiv verdiutvikling
på organisasjonens investeringer og tilhørende verdijustering av fondsinvesteringer til virkelig verdi.

ANSKAFFEDE MIDLER
Kirkens Nødhjelps totale, ordinære anskaffede midler
inklusive netto finansposter på ubundne midler var 724
MNOK i 2012. De anskaffede midlene (inntekter) er beregnet ved at kun forbrukte midler av det som ble bevilget
fra offentlige og andre organisasjoner føres som inntekt.
Tilsvarende inntekter i 2011 var 819 MNOK.
Medlemsinntekter
Medlemskontingenten til Changemaker ble inntektsført
med 0,12 MNOK. Kirkens Nødhjelp har ikke medlemmer
som betaler medlemskontingent.
Tilskudd
Offentlige tilskudd til bistandssamarbeidet og arbeid i
Norge ble inntektsført med totalt 417 MNOK. Administrasjonstilskuddet av offentlige bidrag var 25,9 MNOK –
inkludert i tallet over. Etter regnskapsstandard for ideelle
organisasjoner er bare den delen av tilskuddet som er
forbrukt i løpet av året inntektsført i løpet av året.
Andre tilskudd - tilskudd fra andre organisasjoner ble
inntektsført med 157 MNOK, også for disse inntektene er
kun den delen tilskuddet som er forbrukt i løpet av året
inntektsført i løpet av året.

Midler fordelt på globale programmer:

Styrke sivilsamfunn
22 %

Vann, sanitær og hygiene
16 %

Kjønnsbasert
vold 6 %

Administrasjonskostnader
Kostnadene til administrasjon og finans ved hovedkontoret er bokført med 47,9 MNOK, hvorav 31,2 MNOK er
personalkostnader. Administrasjonskostnadene utgjør
således 6,5 % av totale forbrukte midler mot i fjor 5,3 %.

Kvinners medbestemmelse
2%
Kvinner, fred og
sikkerhet
4%

Andre nødhjelpsprosjekter
7%

Trossamfunn og
fredsbygging
3%
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Kostnader til organisasjonens formål
Samlede kostnader til formålet i 2012 var 669 MNOK. Av
disse gikk 216 MNOK til organisasjonens partnere for
bruk i prosjekter de hadde i partnerskap med Kirkens
Nødhjelp. 453 MNOK ble brukt til egen prosjektvirksomhet, hvorav 40 MNOK rettet mot Norge.

Fordeling på bruk av midler:

Beslutningspåvirkning
8%

Klimatilpasning
3%

Handel og levebrød
11 %

Bedre levekår
for mennesker
som lever med
hiv og aids
2%

Kostnader til anskaffelse av midler
Årets kostnader til anskaffelse av midler for organisasjonen er bokført med 24,5 MNOK, mot 29,1 MNOK i 2011.
Beløpet dekker kostnadene ved den delen av Kirkens
Nødhjelp som arbeider med innsamling.

Tilgang til helsetjenester
9%

Ressurser og finansiering for
utvikling 4 %
Annet
4%

FORBRUKTE MIDLER
Totalt forbrukte midler i 2012 er 741 329 MNOK, mot 804
MNOK i 2011.

Fornybar energi
og utslippsreduksjon
5%
Lokale
konflikter og
håndvåpen
2%

Langsiktig utviklingsarbeid
64 %
Nødhjelp
28 %

OVERSIKT OVER ANSATTE
Ved utgangen av 2012 hadde Kirkens Nødhjelp 149,2 faste
stillinger. Disse var fordelt på de ulike avdelingene på
følgende måte:

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

I tillegg har organisasjonen hatt 2,3 engasjementer i løpet
av året. Dette medfører at organisasjonen ved utgangen av
2012 hadde 151,5 stillinger totalt i Norge.

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

Av de som var expats per 31.12.12 var 7 personer på kortkontrakt/beredskapsoppdrag, hvorav 2 er fast ansatt ved
hovedkontoret.
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Kirkens Nødhjelps representantskap
Alle bispedømmerådene i Norge oppnevner en
representant til representantskapet. 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 or indremisjon.

Medlemmer 2012/2013
(Varamedlemmer i parentes)
Bispedømmerådene:
Oslo: Karin-Elin Berg (Oddrun Remvik)
Borg: Andreas Henriksen Aarflot (Bjørn Solberg)
Hamar: Eleanor Brenna (Gunnar Gjevre)
Tunsberg: Kjell Rune Wirgenes (Ingvild Kaslegard)
Agder og Telemark: Jan Olav Olsen (Erling T. Jakobsen)
Stavanger: Arve Dalby (Asbjørn Finnbakk)
Bjørgvin: Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
Møre: Knut Johan Rønningen
(-)
Nidaros: Aina Toven Malum
(Britt Arnhild Wigum Lindland)
Sør-Hålogaland: Tor B. Jørgensen (Torkel Irgens)
Nord-Hålogaland: Anne Marie Bakken
(Ingrid Røstad Fløtten)
Den norske kirkes Kirkemøte:
Kjetil Aano, MKR leder (Eleanor Brenna)
Berit Agøy Hagen, 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)

Ungdomsrepresentant under 30 år:
Gunnhild Nordgaard Hermstad (Arnstein Bleiktvedt)
Landsomfattende kristne organisasjoner for
ungdomsarbeid og indremisjon:
Den Indre Sjømannsmisjon: Ingen oppnevning for
perioden
Norges Samemisjon: Ingen ny fast representant
(Carl Johan Johnsen)
Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag:
Kontaktperson Tor Erling Fagermoen
Norges KFUK-KFUM: Camilla Oulie Eskildsen
(Sven Larsen)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Ingar Bø
(Terje Bjørkås)
De Frie Evangeliske Forsamlinger: Helge Nupen
(Tore Stray)
Det Norske Baptistsamfunn: Jan Sæthre (Arild Harvik)
Det Norske Misjonsforbund: Viggo Koch (Eilif Tveit)
Frelsesarméen: - (Magna Våje Nielsen)
Metodistkirken i Norge: Tove Odland (Veronika Hegglund)
Pinsebevegelsen i Norge: Bjørn Bjørnø, Hanne Mirjam
Andersen
Observatører:
NORME: Kontaktperson Anne Lise Søvde, daglig leder
Global Aid Network: Kontaktperson Arne Sylta, daglig
leder
Norges Kristne Råd: kontaktperson Knut Refsdal,
generalsekretær

Representerer Samisk Kirkeråd:
John Erland Boine (Jovna Zakharias Dunfjell)

Kirkens Nødhjelps styre
Kjell Nordstokke, styreleder
Brita Bye, nestleder
Paul Dahlø
Frank Grimstad
Martin Kulild
Ingeborg S. Midttømme
Dag J. Opedal
Katharina Ringen Asting
Billy Taranger
Markus Nilsen/Ingrid Aas Borge, høsten 2012,
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Changemakers valgte leder
Liv Snesrud *
Arne Dale*
*ansattes representanter
Vararepresentanter for ansatte:
Oda Thune/Kjetil Abildsnes, høsten 2012
Inger-Torunn Sjøtrø
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Årets aktivitetsresultat er disponert slik:
Overført til / fra grunnkapitalen
Overført til / fra formålskapital med eksternt pålagte bindinger
Overført til / fra formålskapital med internt pålagte bindinger
Overført til / fra fri formålskapital
Sum disponert
13
(1 021)
7 602
(165)
10 595
17 011

(17 011)

PERIODENS AKTIVITETSRESULTAT

47 942
741 329

8

216 334
452 554
668 888

24 499

724 318

855

9 359

116 071
4 555
19 167
139 794

154 933
2 065
574 310

209 972
166 454
14 995
25 890
417 312

2012

SUM FORBRUKTE MIDLER

Administrasjonskostnader

Kostnader til organisasjonens formål
Tilskudd, bevilgninger og gaver til andre org. (partnere)
Kostnader til egne aktiviteter som oppfyller formålet
Sum kostnader til organisasjonens formål

Kostnader til anskaffelse av midler

FORBRUKTE MIDLER

6
6

4

Andre inntekter

7

13

Finans- og investeringsinntekter

SUM ANSKAFFEDE MIDLER

5

3

2

Note

Innsamlede midler, gaver
Ikke øremerkede midler
Øremerkede midler
Testamentariske gaver og legater
Sum innsamlede midler, gaver

Andre tilskudd/Andre org
Annen administrasjonsbidrag
Sum tilskudd

Tilskudd
Offentlige tilskudd
Norad
UD
Andre offentlige tilskudd
Administrasjonsbidrag på offentlige tilskudd
Sum offentlige tilskudd

ANSKAFFEDE MIDLER

Alle tall i tusen kroner

(419)
11 290
0
(26 080)
(15 209)

15 209

803 932

42 670

243 639
488 479
732 118

29 143

819 140

2 322

(2 393)

118 725
30 066
23 096
171 887

175 276
5 208
647 326

216 649
208 608
14 889
26 695
466 841

2011

KIRKENS NØDHJELP - AKTIVITETSREGNSKAP 2012

14
12
13
16

Omløpsmidler
Lagerbeholdning
Kortsiktige fordringer
Verdipapirer
Kontanter, bank, post
Sum omløpsmidler

Oslo, 22. april 2013

407 124

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

198 372
198 372

27 300
49 443

22 143

247 815

16

15

10

409 053

231 945

189 886
189 886

29 400
42 059

12 659

36 724
177 109

11 721
4 785

11 721
4 949
25 838
159 310

49 799

74 080

409 053

2 260
93 767
107 515
141 343
344 884

64 169
64 169

31.12.2011

41 700

75 101

407 125

1 749
97 581
117 499
129 414
346 243

60 882
60 882

31.12.2012

SUM GJELD

Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld
Lån BG3
Sum langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

GJELD

FORMÅLSKAPITAL
Grunnkapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner/bindinger
Øremerkede prosjektmidler
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner/bindinger
Katastrofereserve
Testamentariske gaver reserve
Annen formålskapital
Fri formålskapital
SUM FORMÅLSKAPITAL
17

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

SUM EIENDELER

11

Note

Anleggsmidler
Inventar, utstyr og eiendommer
Sum anleggsmidler

EIENDELER

Alle tall i tusen kroner

KIRKENS NØDHJELP - BALANSE PR 31.12

Takk til store givere
Ansatte på Hydro Karmøy har hatt et
langvarig og trofast engasjement til støtte
for Kirkens Nødhjelps arbeid i Etiopia. Her
Dando drilling rig.
Foto: Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er veldig takknemlig for det langsiktige
og viktige partnerskapet med bedrifter, stiftelser og
skoler i Norge. Gjennom sitt engasjement bidrar disse
med livsviktig støtte til prosjekter innenfor vann og
sanitær, helse, utdanning etc. i mange av Kirkens
Nødhjelps prosjektland.
Ansatte på Hydro Karmøy har støttet Kirkens Nødhjelps
arbeid i 28 år! Det langsiktige engasjementet startet
i Etiopia etter den store sultkatastrofen i 1985. Hydro
Karmøy har også støttet flere prosjekter i Eritrea med
spesielt fokus på vann, og representanter fra Karmøy
har flere ganger vært på reise for å se hvordan arbeidet
har utviklet seg. I mai 2010 besøkte seks personer fra
bedriften flere av Kirkens Nødhjelps prosjekter i Eritrea.
Nå er Hydro Karmøys engasjement igjen fokusert på
vann- og sanitærarbeidet i Etiopia, og i 2013 er det
planlagt nytt prosjektbesøk.

De største giverne til Kirkens Nødhjelp i 2012 var:
• Ansatte ved Statoil ASA Forus
• Ansatte ved Hydro Aluminium A/S
• E-CO Energi
• Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond
• Karmøy Fabrikker
• Stiftelsen Balder
• Trond Mohn
•
•
•
•
•
•
•

Asker Videregående skole
Dønski Videregående skole
Eidsvoll Videregående skole
Molde Folkehøgskole
Nesbru Videregående skole
Stabekk Videregående skole
Teigar ungdomsskole

Givere

FN organisasjoner
4%

Andre
utenlandske
regjeringer
4%
ACT Alliance
11 %

Egne innsamlede midler
20 %
UD
24 %
Andre
organisasjoner
4%

Andre
norske statlige
aktører
2%
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Norad
31 %

kirkens nødhjelps organisasjonskart pr. 31.12.2012
Kirkens Nødhjelps
OPPDRAGSGIVERE
Kirker og kirkelige
organisasjoner i Norge
REPRESENTANTSKAP
STYRET
GENERALSEKRETÆR
Anne-Marie Helland

ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR
Torbjørn Buer

Assistent for
generalsekretær

ungdomsbevegelse

Kontinuerlig
forbedring

Internrevisor

Økonomiavdelingen

Utviklingspolitisk
avdeling

Anders Østeby

Wenche Fone

Utenlandsavdelingen
Utenlandssjef

HR-avdelingen
Hanne E. Serck-Hanssen

Liv Hukset Wang

Eivind Aalborg

assisterende
Utenlandssjef

Avdelingsstab,
innkjøp og
logistikk

Avdelingsstab

Harald Nyeggen Sommer

Seksjon for
innsamling

Avdelingsstab
Seksjon for
global IT

Area Team
Ledere

Seksjon for
global finans

2

Seksjon for
medier og
kampanje

Seksjon for
programkvalitet

Seksjon for
globalt regnskap

2

2

Kommunikasjonsog innsamlingsavdelingen

Seksjon for
nettverk
Changemaker
sekretariat

2

2

Kirkens Nødhjelps representasjoner
Afghanistan
Angola
Burundi (For Burundi og Kongo)
Etiopia
Guatemala
Haiti (for Haiti og Den dominikanske republikk)
Jerusalem (for midtøsten)
Kenya (for Kenya, Uganda og Somalia)
Laos (for Laos, Thailand og Burma)

Malawi
Mali
Pakistan
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Tanzania
Vietnam
Zambia

kirkens Nødhjelp støtter også
partnere i Brasil, Cuba, Armenia,
Russland, Armenia, Vest-Sahara og
India.
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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

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

