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12. januar 2010 ble Haiti rammet av ett av de dødeligste jordskjelvene i historien. En kvart million mennesker mistet livet. 
De overlevende vil være avhengig av massiv internasjonal hjelp i mange år fremover. Håp alene er langt fra nok.
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Årsmeldingen viser oss at innsat-
sen er gjort mulig takket være 
bygging av kompetanse og tillit 
gjennom flere tiår. i den forstand 
kan artiklene i årsmeldingen leses 
som veimerker siden de viser til 
skritt som ble tatt i løpet av 2010 
med klar indikasjon på retningen 
Kirkens nødhjelp beveger seg i.

det gjelder i særlig grad 
vedtaket om en ny global strategi 
i mai. den nye strategien 
viderefører på mange måter 
virksomheten slik den har vært 
utformet de siste årene. Fortsatt 
er det stor vekt på at arbeidet 
skal være rettighetsbasert og 
rettighetsorientert. det medfører 
at målgruppene for Kirkens 
nødhjelps arbeid forstås som 
rettighetsholdere og at kvalitet 
og bærekraft i arbeidet må 
knyttes til bygging av solide 
sosiale og politiske rammer som 
gir mennesker rett til å være 
subjekter i egne liv og ha en aktiv 
rolle i samfunnet. den nye globale 
strategien legger også vekt på 
en integrert arbeidsmetode med 
langsiktig bistand, nødhjelp og 
politisk beslutningspåvirkning.

strategien er knyttet til 
organisasjonens diakonale profil 
og forankringen i den bibelske 
forståelsen av menneskeverd 
og vekt på rettferdighet i 
mellommenneskelige relasjoner. 
Gud er rettferdig og vil 
rettferdighet. Bibelens profeter 
påtalte urett og hevdet den rett 
som vernet fattige og fremmede. 
dette gir viktige impulser til 
Kirkens nødhjelps arbeid, både 
i vårt eget land og sammen med 
internasjonale partnere.

et annet viktig veimerke i den 
globale strategien er bekreftelsen 
av Kirkens nødhjelps plass 
innenfor aCt alliance. action by 
Churches together (aCt) har nå 
tatt form som en bred kirkelig 
allianse for å koordinere kirkelig 
nødhjelp og bistandsarbeid. 
samarbeidet med aCt alliance 
gjør det mulig å møte utfordringer 
på en rask, profesjonell og 
samordnet måte. i løpet av 2010 
kom dette til uttrykk i forbindelse 
med naturkatastrofene i haiti 
og Pakistan. det gav Kirkens 
nødhjelp mulighet til å bringe 
inn sin spesielle kompetanse og 

sørge for rent vann, noe som ofte 
er helt avgjørende for å hindre 
dødbringende epidemier. en 
annen gevinst ved alliansen er 
at den knytter sammen kirkelige 
bistandsorganisasjoner og lokale 
kirker. det vil styrke disse kirkenes 
evne til å handle diakonalt  
og spille en troverdig 
samfunnsrolle.

høy profesjonalitet forankret 
i diakonal identitet samt lokal 
nettverksbygging er sentralt i 
Kirkens nødhjelps virksomhet. 
Vi tror at det er dette som gjør 
at organisasjonen har stor tillit 
hos våre samarbeidspartnere 
og støttespillere. Vi noterer med 
stolthet ny innsamlingsrekord for 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon 
i 2010, over 31 millioner kroner, 
takket være økning over 
hele landet. Vi noterer gode 
tilbakemeldinger fra norad, og 
ny avtale er inngått i 2010. og 
vi noterer tilbakemeldinger fra 
regionale seminarer med politikere 
og andre samfunnsaktører der 
Kirkens nødhjelp er med på å sette 
dagsordenen på en meningsfull 
måte.

Kirkens nødhjelps særlige 
styrke er samhandling; at  
mange mennesker knyttes 
sammen om viktige oppgaver. 
Mennesker i vår del av verden - 
konfirmanter, miljøaktivister, faste 
givere og Changemakere - knyttes 
sammen med enkeltmennesker 
og grupper i land hvor kampen 
for menneskeverdig liv og gode 
samfunnsordninger har andre 
betingelser enn hos oss. alle er vi 
formet av tro, håp og kjærlighet. 
det er de evigvarende veimerkene 
som gir oss styrke i kampen for en 
rettferdig verden. 

 Forord ved styreleder

Velkommen til å lese Kirkens nødhjelps årsmelding for 2010! enten du leser den 
grundig eller raskt på skrå vil du få et innblikk i det viktige og mangfoldige arbeidet 
Kirkens nødhjelp har utført sammen med partnere dette året. 
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Inger Johanne Wremer,  
Avtroppende styreleder 

Kjell Nordstokke 
Styreleder  
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Kirkens nødhjelps styre har ansvar for at organisasjonen drives og utvikles i tråd med statutter, 
prinsipp-dokument og global strategi. oppdraget er å være en relevant diakonal organisasjon for 
menigheter og lokal-samfunn i norge i deres deltakelse i arbeidet for global rettferdighet  
og støtte til ofre i katastrofer. 

 styrets oPPsUMMereNde vUrderINGer 2010
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i 2010 la styret grunnlaget for arbeidet 
de neste fem årene gjennom vedtak av 
ny global strategi, og fokuserte på å 
utvikle organisasjonen og stabilisere 
økonomien. denne konsolideringen leg-
ger grunnlaget for ambisjonen i den nye 
globale strategien om fokusert vekst de 
neste fem årene.

NAtURKAtAStRoFENE RAMMER 
MENNESKER oG AvSLØRER  
MAKtHAvERE
i 2010 ble verden igjen minnet om natur-
kreftenes uhyggelige og ødeleggende 
kraft. Jordskjelvet på haiti og storflom-

men i Pakistan drepte flere hundre 
tusen mennesker, og flere millioner 
mistet hus, hjem og næringsgrunn-
lag. de menneskelige lidelsene og de 
mange tragiske enkeltskjebnene ble 
formidlet direkte til en hel verden som 
fulgte redningsarbeidets drama på tv, 
nettsteder og i aviser. samtidig avslørte 
naturkatastrofene store svakheter i 
statsadministrasjonen og det nasjonale 
lederskapet i de to landene.  

haiti fikk omsider fortjent opp-
merksomhet, og det internasjonale 
samfunnets reaksjon, sammen med 
haitierne selv, gjorde at katastrofens 

konsekvenser i form av epidemier, sosial 
uro og kriminalitet ble sterkt begrenset. 
samtidig har det internasjonale samfun-
net betydelig ansvar for at gjenoppbyg-
gingen har gått for sakte og dermed har 
forsterket den politiske krisen på haiti 
og elitens manglende ansvarlighet. 

Flommen i Pakistan utviklet seg over 
uker, og den internasjonale reaksjo-
nen var langt tregere enn på haiti. den 
krevende sikkerhetssituasjonen i deler 
av de flomrammede områdene og po-
litiske ekstremisters forsøk på å holde 
befolkningen som gisler stilte store krav 
til arbeidet. 

De overlevende etter jordskjelvet i Haiti vil være avhengig av massiv internasjonal hjelp i mange år fremover.

«KirKens nødhJelPs loKale nettVerK GJorde en stor innsats,  
oG til saMMen har dette siKret KirKens nødhJelPs 

GJenoPPByGGinGsarBeid PÅ haiti i Flere År FreMoVer»
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styret er meget godt fornøyd med 
Kirkens nødhjelps respons i møte med 
de to katastrofene. igjen viste organi-
sasjonen evne til å reagere raskt og 
adekvat i samarbeid med lokale orga-
nisasjoner og gi assistanse i de mest 
krevende områdene der andre inter-
nasjonale aktører hadde begrensede 
muligheter. samtidig viser de to katas-
trofene hvor viktig Kirkens nødhjelps 
relasjoner og langsiktig arbeid med å 
forbedre samfunnsstyringen og kom-
munikasjonen i dypt splittede samfunn 
er for at katastroferesponsen skal bli 
best mulig. 

styret vil også fremheve det initiativ 
Kirkens nødhjelp tok sammen med noen 
få andre internasjonale organisasjoner 
for å slette haitis gjeld, noe som fikk bred 
oppslutning. den norske regjeringen støt-
tet initiativet, og gjeldsslette ble senere 
vedtatt av de internasjonale finansinstitu-
sjonene.

ikke alle naturkatastrofer når medi-
enes oppmerksomhet. i 2010 hadde 
Kirkens nødhjelp betydelige nødhjelps-
innsatser på grunn av tørke i Mali, 
Malawi, somalia og Kenya, i tillegg til at 
krigstilstanden i afghanistan, dr Kongo 
og somalia er kontinuerlige humanitære 
kriser med store lidelser for lokalbe-
folkningen.

MoBILISERING Av MENIGHEtER oG 
LoKALSAMFUNN
norske menigheter, lokalsamfunn og 
den brede offentlighet ble svært enga-
sjert av situasjonen på haiti. norske 

kulturarbeidere gjorde en stor mobilise-
ringsinnsats gjennom dugnad for haiti. 
de valgte Kirkens nødhjelp og norges 
røde Kors som hovedsamarbeidspart-
nere i tv-overførte konserter og en lang 
rekke lokale arrangementer. Kirkens 
nødhjelps lokale nettverk gjorde en stor 
innsats, og til sammen har dette sikret 
Kirkens nødhjelps gjenoppbyggingsar-
beid på haiti i flere år fremover.

styret merker seg at mobiliseringen 
til Pakistan var noe tyngre, men er me-
get takknemlig for det store og entusias-
tiske arbeidet de mange frivillige gjorde 
i disse ekstraordinære innsamlingsak-
sjonene.

norske menigheter og forsamlin-
ger deltok med rekordstor aktivitet og 
rekordstort innsamlingsbeløp i fasteak-
sjonen i 2010. Klimakrisen var fokus i 
den politiske underskriftskampanjen og 
i opplysningsarbeidet. responsen var at 
vi lyktes i å vise konkrete måter   

Kirkens Nødhjelp har sørget for rent vann til tusener av mennesker.
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Herbert Kisamu skrur den røde tappen mot venstre, og rent vann fosser ut av krana. 

«KliMaendrinGenes KonseKVenser 
For FattiGe ForsterKer ManGe 

loKalsaMFunns VannKrise. styret 
MerKer seG derFor at arBeidet 

Med Å siKre FolK retten til Vann 
Fortsetter»
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vegelse Changemaker økte også sitt 
mobiliseringsarbeid i fasteaksjonen og 
deltok i nesten 100 ulike arrangementer. 
en betydelig mobilisering fant også sted 
gjennom medisinstudentenes huma-
nitæraksjon (Medhum) og ikke minst i 
operasjon dagsverk. Mer enn 700 skoler 
deltok, og Kirkens nødhjelps nettverk 
leverte et rekordstort antall foredrag, 
nærmere 300. inntektene fra operasjon 
dagsverk skal brukes i Brasil, og sikrer 
Kirkens nødhjelps arbeid i landet de 
neste fem årene.

Kirkens nødhjelp møter i Mellom-
kirkelig råd for den norske kirke og 
fra 2010 også i styremøtene i norges 
Kristne råd, samt i styringsgruppen for 
det felleskirkelige tiåret for ”skaperverk 
og bærekraft”.

BIStANDSDEBAtt oG DEN NyE 
DAGS-oRDEN: StoPP RESSURS-
tAPPINGEN Av FAttIGE LAND
Fattigdomskrisen, klimakrisen og den 
nasjonale og globale styringskrisen gjør 
at alle aktører må stille seg spørsmålet 
om vi håndterer krisene på den beste og 
mest effektive måten. i hele Vest-europa 
pågår det en kritisk diskusjon om bistan-
dens legitimitet, størrelse og innretning. 

styret er av den oppfatning at en 
kritisk debatt om bistanden er ønskelig 

og nødvendig, men at den må utvides til 
å omfatte hele samhandlingen mellom 
fattige og rike land. Bistandens stør-
relse og innretning er viktig, og Kirkens 
nødhjelps styre vil fastholde at norge 
må øke sitt samlede bistandsvolum 
innen 2015 til to prosent av Bni, der den 
andre prosenten brukes til globale fel-
lesgoder - herunder klima.

i debatten etterlyses bistandens 
resultater med stadig større styrke. 
Kirkens nødhjelps styre er helt enig i 
at bistandsvirksomheten må innrettes 
smartere slik at resultatene for fattige 
blir bedre. styret ser det som svært 
viktig at Kirkens nødhjelp deltar aktivt 
i bistandsdebatten og søker dialog med 
alle politiske partier. i 2010 samarbeidet 
Kirkens nødhjelp både med politisk le-
delse i ud/duh og med partiet høyre om 
offentlige seminarer om aktuelle temaer.

styret vil imidlertid understreke at 
en av de viktigste grunnene til at mange 
mennesker fortsatt er fattige er at flere 
andre forhold i den globale verden svek-
ker kampen mot fattigdom. handels-
systemet diskriminerer utviklingsland, 
klimakrisen øker deres utgifter betyde-
lig, giverlandenes egeninteresser svek-
ker bistandens kvalitet og gjeldskrisen 
er fortsatt alvorlig for mange land. 

Kirkens nødhjelp løftet i 2010 én  

å håndtere klimakrisens konsekvenser 
for fattige på. styret merker seg de gode 
tilbakemeldingene på det omfattende 
ressursmateriellet som er tilgjengelig 
for menighetens katekese, gudstje-
nestefeiring og henvendelser til lokal-
samfunnet. styret ser denne delen av 
fasteaksjonen som uttrykk for Kirkens 
nødhjelps diakonale identitet, særpreg 
og forankring.

i tråd med innspill fra representant-
skapet, igangsatte styret et arbeid for å 
tydeliggjøre forholdet mellom Kirkens 
nødhjelp og oppdragsgivernes interna-
sjonale arbeid. resultatet legges fram 
på representantskapsmøtet 2011 i form 
av et forslag til et statuttvedlegg. 

det er i økende grad nødvendig for 
Kirkens nødhjelp å være en røst i det  
norske samfunnet som fremhever diako-
niens forpliktelse til engasjement for an-
dre i nød, fattigdom og undertrykkelse. 
Vi vet at fattigdom og nød i hovedsak er 
skapt av mennesker. Vi må derfor frem-
heve årsakene til fattigdom og nød, og 
tilby handlingsalternativer som endrer 
disse årsakene. i dette arbeidet spiller 
mediene en viktig rolle, og styret merker 
seg at Kirkens nødhjelp var betydelig 
mer synlig i mediene i 2010 enn året før 
med en økning på 30 %.

Kirkens nødhjelps ungdomsbe-

RESSURSER RENNER UT AV FATTIGE LAND!

INN:
Årlig global bistand 
120 milliarder 
US dollar

UT:
Skattesnyting fra internasjonale 
selskaper 160 milliarder 
US dollar 

$
$

$

«KirKens nødhJelP løFtet i 2010 én ViKtiG ÅrsaK til at ManGe 
land Fortsetter Å ha en stor andel aV BeFolKninGen i FattiGdoM, 
neMliG leKKasJen aV øKonoMisKe ressurser Fra FattiGe land til 

riKe land, sPesielt i ForM aV ManGlende sKattleGGinG 
oG sKatteFluKt»
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viktig årsak til at mange land fortsetter 
å ha en stor andel av befolkningen i fat-
tigdom, nemlig lekkasjen av økonomiske 
ressurser fra fattige land til rike land, 
spesielt i form av manglende skattleg-
ging og skatteflukt. Bare ulovlige skat-
teunndragelser blant annet gjennom 
skatteparadiser er beregnet til å utgjøre 
et tap for utviklingslandene på 160 mil-
liarder us dollar pr. år, mens bistanden 
bare utgjør 120 milliarder  
us dollar pr. år. den norske regjeringen  
er svært opptatt av dette feltet, men kan  
gjøre flere tiltak i sine egne investerin-
ger og eierskap. 

i 2010 maktet flertallet av fattige 
land, ikke minst i afrika, å øke den 
økonomiske veksten. dette gjør arbeidet 
med demokratiske reformer enda mer 
relevant. styret ser styrkingen av arbei-
det mot korrupsjon og samarbeidet med 
kirkeledere og andre religiøse ledere om 

mobiliseringen av folkelig budsjettover-
våking, blant annet i angola, som viktige 
strategier i dette. støtten til kirkelige 
og andre organisasjoners kapasitet til å 
påvirke egne myndigheter ved å opptre 
som selvstendige aktører i det offentlige 
rom, er også en del av dette arbeidet.

ett av flere tiltak Kirkens nødhjelp 
gjennomførte i 2010 var å legge til rette 
for nettverksbygging mellom religiøse 
ledere i tanzania, Zambia og sør-afrika. 
de arrangerer blant annet parallellkon-
feranser til stat og private selskapers 
gruvetoppmøte i sør-afrika. 

styret vedtok også at Kirkens 
nødhjelp blir en del av den globale og 
norske tax Justice network-kampanjen. 
i dag er Kirkens nødhjelp den ledende 
bistandsorganisasjonen i norge på 
kapitalfeltet. 

KLIMAKRISENS HvERDAG FoR  
FAttIGE
de svake resultatene fra klimatoppmøtet 
i København gjorde at 2010 fikk et annet 
preg enn det man håpet før toppmøtet. 
håpet var at 2010 skulle bli det første 
året der verdenssamfunnet virkelig 
løftet tiltakene mot de menneskeskapte 
klimaendringene. i 2010 måtte man i 
stedet konsentrere seg om å sikre at kli-
makonferansen i 2012 får et bedre utfall. 
norges sentrale rolle i arbeidet med å få 
på plass konkrete finansieringsmekanis-
mer gjorde at Kirkens nødhjelp spilte en 
sentral rolle på dette feltet i den globale, 
kirkelige mobiliseringen inn mot toppmø-
tet i Cancun i desember 2010. Change-
maker deltok aktivt og var ungdomsdelen 
i den norske delegasjonen. 

heller ikke dette toppmøtet ga de 
beste resultater, men la et tilfredsstillen-
de grunnlag for arbeidet fram mot møtet 

i 2012, også på finansieringsområdet. 
selv om det offentlige trykket om 

klimakrisen var mindre i 2010 enn året 
før, er styret glad for at Kirkens nød-
hjelp fortsatte arbeidet med temaet, 
ikke minst ved mobiliseringen av under-
skrifter i fasteaksjonen. det ble også 
arrangert ti regionale seminarer der 
kirkeledere, menighetslemmer og andre 
interesserte og opinionsledere utfordret 
politikere til handling.

Men klimakrisen for fattige land og 
folk forsvinner ikke selv om politisk opp-
merksomhet i de rike og store utslipps-
nasjonene forsvinner. styret er derfor 
svært tilfreds med at Kirkens nødhjelp 
øker innsatsen for å dyktiggjøre lokal-
samfunn til å møte klimaendringene og 
stimulere til alternativ energibruk gjen-
nom både solceller, vannkraft, biogass 

og biodiesel. disse klimaorienterte 
tiltakene innrettes slik at de styrker fa-
miliene og lokalsamfunnenes mulighet 
til å sikre sine inntekter. styret merker 
seg at denne integrerte måten å arbeide 
på viderefører faglige tradisjoner fra 
Kirkens nødhjelps integrerte lands-
bygdutviklingsprogrammer. 

Klimaendringenes konsekvenser for 
fattige forsterker mange lokalsamfunns 
vannkrise. styret merker seg derfor 
at arbeidet med å sikre folk retten til 
vann fortsetter, og at kapasiteten i for 
eksempel etiopia har blitt fordoblet til 
130 brønner i 2010. 

styret er glad for at Changemaker- 
bevegelsen har valgt å rette søkelyset 
mot norges oljeavhengighet, og den 
avhengighet av klimaødeleggende aktivi-
teter dette skaper for landet vårt. 

voLD Mot KvINNER MÅ BEKJEMPES 
Vold mot kvinner skjer på mange ulike 
måter overalt i verden. i navnet til kultu-
relle tradisjoner utføres grove overgrep 
som kjønnslemlestelse og barneekte-
skap, og seksualisert vold brukes som 
virkemiddel i krigføring, som i dagens 
dr Kongo. i alle land skjer seksualisert 
vold i det offentlige rom, og også hjem-
mene er arena for undertrykkelse og 
vold. Kirkelige og religiøse aktører har 
et særlig ansvar for å mobilisere men-
nesker, styresmakter og lovverk mot slik 
praksis, først og fremst fordi religiøse 
ledere og religiøse arenaer er de vik-
tigste for håndtering av adferdsnormer, 
familiespørsmål og kulturelle tradisjo-
ner i de fleste samfunn, men også fordi 
religiøse tradisjoner og forestillinger 
ofte brukes til å legitimere voldsbruk.
i 2010 utvidet Kirkens nødhjelp dette ar-
beidet betydelig i dr Kongo, blant annet 
gjennom en treårig avtale med norske 
myndigheter. arbeidet med å utvikle et 
nettverk for å gjennomføre Fns resolu-
sjon 1325 i fem land i Midtøsten fortsat-
te, og i 2010 ble også Gaza inkludert. ar-
beidet mot kjønnslemlestelse fortsatte 
i etiopia, og samarbeidet ble utvidet til 
også å inkludere evangelikale kirker. i 
Guatemala har Kirkens nødhjelp støttet 
en lokal kvinneorganisasjons opplæring 
av dommere i spesialdomstoler som be-

«styret VedtoK i 2010 en ny GloBal strateGi 
For 2011 til 2015. strateGien er et resultat 

aV en oMFattende Prosess, oG danner 
raMMe oG Gir retninG For hele KirKens 

nødhJelPs VirKsoMhet»
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handler vold mot kvinner, og vi har vært 
pådrivere i å få vedtatt en felles politikk 
innenfor aCt-alliansen (aCt alliance) i 
arbeidet for å beskytte kvinner mot vold 
i katastrofer. Myndiggjøring av kvinner i 
kirke og samfunn spiller en økende rolle 
i flere av landene.

styret fremholder at mobilisering 
mot vold mot kvinner vil fortsette å være 

en viktig prioritet for Kirkens nødhjelp, 
og merker seg at strategien med å lage 
allianser med ulike religiøse aktører 
bærer frukter.

KIRKENS NØDHJELPS NyE GLoBALE 
StRAtEGI
styret vedtok i 2010 en ny global strategi 
for 2011 til 2015. strategien er et resultat 

av en omfattende prosess, og danner 
ramme og gir retning for hele Kirkens 
nødhjelps virksomhet. strategien supple-
res av landstrategier i 30 land. Målet har 
vært å fokusere arbeidet geografisk og 
programmatisk og redusere antall sam-
arbeidende organisasjoner for å kunne 
øke kvaliteten og innsatsen. den største 
nyvinningen er at virksomheten  
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Kirkens Nødhjelp har boret mer enn 300 brønner i Darfur, med dugnadshjelp fra flyktningene selv. 
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 blir konsentrert i 12 globale program-
mer med en global resultatindikator. 
slik vil vi i større grad dokumentere 
resultatene av arbeidet.

den globale strategien tydeliggjør 
Kirkens nødhjelp som en kirkelig og 
trosbasert diakonal organisasjon for 
global rettferdighet som er medlem av 
aCt-alliansen. den legger til rette for 
å styrke vårt beslutningspåvirkende 
arbeid og understreker sammenhengen 
mellom katastroferespons, langsiktig 
fattigdomsbekjempelse og beslutnings-
påvirkning.

et sentralt element i strategien er å 
styrke etterrettelighet og åpenhet om 
hva vi arbeider med, både økonomisk og 
på andre måter. dette innebærer en yt-
terligere satsing på antikorrupsjonsar-

beid innenfor bistanden og i samfunnet 
generelt. styret er av den oppfatning at 
den nye globale strategien gjør Kirkens 
nødhjelp godt rustet til å møte krisene 
i den globale verden og møte kritikken 
mot bistanden på en lærende og kon-
struktiv måte.

ACt-ALLIANSENS FØRStE ÅR
aCt-alliansen ble formelt startet opp 
1.1.2010. etter mer enn 60 år har den 
økumeniske bevegelse gitt rom for 
at kirker og spesialiserte kirkelige 
organisasjoner for global rettferdighet i 
nord og sør - med direkte eller indirekte 
relasjon til Kirkenes Verdensråd - har 
en allianse som de selv styrer. Målet er 
at alliansen vil utvikle kvaliteten i ar-
beidet, være en sterkere røst nasjonalt 

og globalt for rettferdighet, og forbedre 
samhandling og kostnads- 
effektivitet. alliansen ble lansert i mars 
med store og små begivenheter i mer 
enn 30 land og med en introduksjonsvi-
deo blant annet på youtube. 

da den første generalforsamlingen 
ble holdt i tanzania i oktober, hadde alli-
ansen mer enn 100 medlemmer, hvorav 
80 % var fra det globale sør. alliansens 
generalforsamling gir hvert medlem én 
stemme, og alle deltagere må finansiere 
oppholdet selv. 80 % av medlemmene 
deltok. Medlemmene er kirkers avdelin-
ger for sosialt arbeid og spesialiserte, 
kirkelige og økumeniske organisasjoner. 
strategi ble drøftet og styre ble valgt 
med global representasjon. styret er 
godt fornøyd med at kommunikasjons- 

Stor giverglede blandt det norske folk under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010.
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og innsamlingssjef liv hukset Wang 
ble valgt inn i styret, som består av 21 
medlemmer - hvorav fire er fra europa.

UtRUStNING Av oRGANISASJoNEN
den globale strategien legger vekt på at 
dersom den skal kunne gjennomføres, 
må organisasjonen utrustes på en slik 
måte at arbeidet gjøres effektivt og med 
best mulig resultat. dette betyr at an-
svarligheten overfor menneskene som 
skal nyte godt av arbeidet blir styrket 
og synliggjort. haP – humanitarian 
accountability Project – er et initiativ fra 
store globale humanitære organisasjo-
ner for å sikre slik ansvarlighet og også 
ansvarlighet overfor andre interessenter 
som organisasjonene har. dette arbei-
det pågår hele tiden, og i 2010 arbeidet 
Kirkens nødhjelp spesielt med oppstar-
ten av aCt-samarbeidet, innføringen av 
haP og ferdigstillingen av et konsolidert 
konsernregnskap.

i første og siste instans skal Kirkens 
nødhjelp måles på om våre resultater 
bidrar til å forbedre menneskers levekår 
på veien mot en rettferdig verden. en 
forutsetning for dette er at rettighets-
holdere vi samarbeider med må ha en 
vei til å påvirke oss og påpeke feil. det 
internasjonalt anerkjente haP legger 
stor vekt på at organisasjonene må 
legge til rette for ordninger som sikrer 
dette. Kirkens nødhjelp startet gjen-
nomføringen av dette i 2010, og styret 
er tilfreds med at organisasjonen og 
aCt-alliansen er i full gang med å bli 
sertifisert.

også i 2010 var sikkerhetssituasjo-
nen for Kirkens nødhjelps utearbeid 
krevende. styret vil særlig minnes de 
tre medarbeiderne som mistet livet i 
tjeneste i irak og sudan. 

ØKoNoMISK RESULtAt oG  
UtFoRDRINGER 
regnskapet for 2010 bekrefter det styret 
meldte i fjor; at den svært krevende 
overgangen til et nytt, globalt økonomi-
system med nye regnskapsprinsipper nå 
er fullført, slik at vi for andre år legger 
frem et konsolidert konsernregnskap 
for hele virksomheten ute og hjemme. 
dette vil forbedre økonomisk kvalitets-
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«innteKtene Fra oPerasJon daGsVerK
sKal BruKes i Brasil, oG siKrer  

KirKens nødhJelPs arBeid i landet  
de neste FeM Årene»

sikring og analyser som grunnlag for 
strategiske valg betydelig. utrullingen 
av økonomisystemet ved alle uterepre-
sentasjonene der det er teknologisk 
mulig fullføres i løpet av 2011.

også i 2010 har enkeltpersoner, 
menigheter og lokalsamfunn mobilisert 
store midler til Kirkens nødhjelps ar-
beid. innsamlingen til ofrene for katas-
trofene i haiti og Pakistan og operasjon 
dagsverk gjør 2010 til et meget godt 
innsamlingsår, bare overgått av årene 
med tV-aksjon og tsunamien i 2005. 
styret vil særlig fremheve den innsat-
sen 1150 menigheter gjorde ved å løfte 
fasteaksjonen opp til et nytt nivå. Vi er 
også svært takknemlige for økningen 
fra de mange tusen personlige giverne. 

styret er meget takknemlig over-
for norske myndigheter for deres 
økte bidrag i 2011 og tar det som en 
bekreftelse på at Kirkens nødhjelp 
har høy kvalitet og relevant profil på 
arbeidet. Bidraget fra norske myndig-
heter utgjorde i 2010  57 % av totale 
inntekter og 61,5 % av ordinære inntek-

ter. norske myndigheter er vår klart 
største bidragsyter, men styret er av den 
oppfatning at andelen ikke er større enn 
at Kirkens nødhjelps selvstendighet er 
sikret. Bidragene fra andre organisasjo-
ner viser en nedgang, men er fortsatt på 
et høyt nivå. 

Årsresultatet viser et gledelig 
overskudd som skyldes de øremerkede 
innsamlinger til haiti og Pakistan og 
operasjon dagsverk samt en positiv 
justering av pensjonsutgiftene. dette 
betyr at grunnkapitalen indeksreguleres 
opp og den frie formålskapitalen styrkes. 
ordinær drift viser et lite underskudd 
som er mindre enn budsjettert, og viser 
god kostnadskontroll.

styret vil rette en særlig takk til alle 
ansatte for stor innsats i 2010, og takker 
for de meget gode resultatene som er 
oppnådd for Kirkens nødhjelp som or-
ganisasjon.  regnskapet viser samtidig 
den store betydningen Kirkens nødhjelp 
har for mange fattige og undertrykte 
over hele verden. 
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 arbeId I NorGe

2010 var et år med stor aktivitet over hele landet. her følger noen glimt fra 
engasjementet og resultatene som ble oppnådd i løpet av året.

saMMen For en 
rettFerdiG Verden 

REKoRDÅR FoR KIRKENS  
NØDHJELPS FAStEAKSJoN 
31,7 millioner kroner ble samlet inn av 
norske menigheter i Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon i 2010. det er en historisk 
rekord. tatt i betraktning at det norske 
folk nylig hadde mobilisert for jordskjel-
vet på haiti, er dette helt unikt og sier 
noe om engasjementet i norske menig-
heter og det norske folks vilje og evne til 
å være med når det er behov. 

engasjementet var stort for aksjonen 
”naturkatastrofer rammer alltid fattige 
hardest”. det ble samlet inn mer enn  
10 000 flaskeposter med beskjed til 
norske politikere om at det må bevilges 
mer penger til klimatilpasning i fat-
tige land i tillegg til satsing på fornybar 
energi. underskriftene ble overlevert 

stortingspolitikere fra de ulike partiene 
6. desember.

vårkonsert i Søm menighet i  
Kristiansand er bare ett av mange 
eksempler som viser at norske 
lokalsamfunn ønsker å engasjere seg 
for mennesker i andre deler av verden. 
organist reidar skaaland har regien 
og er initiativtaker, og hele overskuddet 
gikk også i 2010 til Kirkens nødhjelp.  
en fullsatt kirke kunne nyte artistparet 
annbjørg lien og Bjørn ole rasch og 
koret Gaasehud, som gav publikum et 
knippe sanger og instrumentale låter 
basert på norske salmer og folketoner.

Medhum – medisinstudentenes år-
lige humanitæraksjon – samlet inn 1,1 

millioner kroner til sykepleierutdan-
ning i Malawi, ett av Kirkens nødhjelps 
prosjekter. 

operasjon Dagsverk satte fokus på 
barn og unges situasjon i Brasil. det ble 
holdt 270 foredrag av ansatte og frivil-
lige over hele landet, noe som er rekord 
i od-sammenheng. temaet skapte mye 
engasjement på skolene, og det ble 
samlet inn 28,9 millioner kroner (innbe-
talt pr. mars 2011).

DUGNAD FoR HAItI
Jordskjelvkatastrofen i haiti utløste et 
stort engasjement i hele landet. 

hele 21,4 millioner kroner kom inn 
via givertelefon under konserten som 
dugnad for haiti arrangerte i den  
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31,7 millioner kroner ble samlet inn av norske menigheter 
i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2010. Det er historisk 
rekord.

En fullsatt kirke kunne nyte artistparet 
Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch og  
koret Gaasehud.

Medisinstudentenes årlige humanitæraksjon gikk til 
sykepleierutdanning i Malawi, ett av Kirkens Nødhjelps 
prosjekter. 



kIRkENS NØDHJELP – ÅRSMELDING 2010 | 15 

Lokalsamfunnet i Rauma samlet inn 1,1 millioner 
kroner gjennom en fantastisk mobilisering som 
engasjerte folk i alle aldre.

norske opera og Ballett søndag 24. 
januar. initiativ til konserten kom fra 
filmregissør alexander eik og daglig 
leder i Gramart, elin aamodt. På en uke 
klarte de, sammen med Kulturmeglerne, 
å få kjente norske artister til å rydde 
kalenderen og bli med på en felles 
dugnad for jordskjelvofrene. Konserten 
ble avsluttet med den nyskrevne sangen 
"den stilleste timen" av ole Paus. denne 
sangen ble også gitt ut på Cd. inntek-
tene fra konserten og salget gikk til 
Kirkens nødhjelp og norges røde Kors 
(se også artikkelen håp for haiti).

REGIoNALE KLIMASEMINARER
Kirkens nødhjelp arrangerte regionale 
klimaseminarer på ti ulike steder i  
norge der mennesker fikk møte 

politikere og utfordre dem på klima-
spørsmål. i 2010 var det til sammen  
330 deltagere. Mer enn 30 stortings-
representanter var til stede og fem 
biskoper deltok.

Formålet med seminarrekken var 
å skolere vanlige folk i lokalt påvirkn-
ingsarbeid. lokal påvirkning kan skape 
global forandring. Politikerne meldte 
tilbake at dette var en veldig god måte 
å møte folk på. de var glade for at alle 
fikk slippe til, ikke bare de som tør og 
ønsker å reise seg i etterkant og stille 
spørsmål.

MoBILISERING  
7500 konfirmanter fulgte Facebook-
siden Konfirmant 2010 der vi la ut nyttig 
og morsom informasjon for bøssebær-

erne som skulle ut. 9000 personer fulgte 
Kirkens nødhjelps fanside på Facebook, 
som både ble brukt til å informere og 
mobilisere til ulike arrangementer 
gjennom året. Fansiden ble brukt aktivt 
i juleinnsamlingen som en alternativ 
inngangsside til julegaver som forandrer 
verden.   

lokalsamfunnet i rauma samlet inn 
1,1 millioner kroner gjennom en fantas-
tisk mobilisering som engasjerte folk i 
alle aldre. næringsliv, skoler, barnehag-
er og foreninger samlet seg om innsam-
ling til Kirkens nødhjelps vannprosjekt i 
Mumbeji i Zambia. 
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Medisinstudentenes årlige humanitæraksjon gikk til 
sykepleierutdanning i Malawi, ett av Kirkens Nødhjelps 
prosjekter. 

Operasjon Dagsverk satte fokus på barn og unges situasjon i 
Brasil, hvor 35 000 mennesker drepes med håndvåpen hvert år.
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 NØdHJelP oG KatastroFeberedsKaP 

tEKSt oG Foto: ARNE GRIEG RIISNæS   

– Vi mistet alt vi hadde, men vi over-
levde, sier Myrtha henry (34), som var 
gravid med sitt sjette barn da jordskjel-
vet nærmest jevnet familiens hus med 
jorden i den svært så fattige bydelen Bel 
air i hovedstaden Port-au-Prince. ekte-
mannen Mulcart henry (36) mistet ikke 
bare huset, men også jobben han hadde 
etter at arbeidsgiveren hans ble drept i 
jordskjelvet. 

– Viktigst er likevel at vi alle lever 
og at vi her i Kay nou får legehjelp og 
medisiner, telt, vann og mat. Jeg og min 
familie takker Gud for all den støtten 
vi får fra Viva rio og Kirkens nødhjelp. 
uten den hadde vi aldri klart oss, sier 
Mulcart henry. 

– det er imponerende å se det 
arbeidet som Kirkens nødhjelp og 
partnerorganisasjonene gjør for de 

jordskjelvrammede i haiti, sa miljø- og 
utviklingsminister erik solheim da han 
besøkte prosjekter med vann, latriner, 
miljøvennlige bioreaktorer, samt det 
psykososiale tilbudet til barn og ungdom. 

tRo oG FREMtID
i tillegg til profesjonelle partnerorgan-
isasjoner, har Kirkens nødhjelp også 
samarbeidet tett med flere lokale kirke-
samfunn og menigheter, som spiller 
en svært viktig rolle i haiti, det landet 
i latin-amerika og Karibia hvor flest 
mennesker går i kirken. 

– alle er berørt. alle har mistet 
noen, eller kjenner til noen som har 
mistet en eller flere av sine kjære.  i 
haiti har troen alltid stått sentralt. etter 
en slik katastrofe er den imidlertid 
viktigere enn noen gang. i dette 
fellesskapet kan vi finne håp om en 
fremtid, sier pastor Clément Joseph, 

Kirkens Nødhjelp driver med psykososialt arbeid i Haiti.    Mange av menneskene som bor der har 
fått alvorlige sår på sjelen. Anna Oliver har et særlig fokus på de mest sårbare: kvinner og barn.

hÅP For haiti?
Kirkens nødhjelp forsterker sin rolle i det internasjonale 
katastrofearbeidet etter jordskjelvet i haiti – en av tidenes 
største nødhjelpsoperasjoner. 

	haiti er det fattigste landet på den 
vestlige halvkule og er også et av verdens 
fattigste land. 
	Ca. 70 % av befolkningen lever under 
Fns fattigdomsgrense på 2 dollar dagen, 
mens den rikeste 1 % av befolkningen 
kontrollerer 40 % av de økonomiske res-
sursene. 
	nesten halvparten av alle barn i skole-
pliktig alder har aldri gått på skole, og om 
lag 70 % av arbeidsstyrken er uten arbeid.
	en viktig inntektskilde er de mer enn 
fire milliarder kronene som eksilhaitiere 
hvert år sender hjem fra utlandet.

	landet står overfor en miljøkrise der 97 
% av skogsarealene anses å være øde-
lagte. dette svekker turismen og forsterker 
skadevirkningene av de stadige flom- og 
orkanherjingene i regionen. 
	i januar 2010 ble landet rammet av sitt 
kraftigste jordskjelv på mer enn 200 år. 
en måned senere var antallet bekreftede 
omkomne oppe i over 230 000. lokale rap-
porter bekrefter at en million mennesker 
er hjemløse, uten inntekt eller begge deler. 
Gjenoppbygging av landet er av den inter-
amerikanske utviklingsbanken anslått å 
koste opp mot 80 milliarder kroner.

FaKta
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leder for Mission sociale des eglises 
haïtiennes (Misseh), et omfattende 
kirkenettverk i haiti.  i tillegg til normalt 
sett å drive sentrale deler av helse- og 
utdanningssystemet, har Misseh og 
flere øvrige kirkeinstitusjoner vært 
viktige aktører i katastrofearbeidet. 

– i tett samarbeid med Kirkens 
nødhjelp driver vi blant annet 
psykososialt arbeid i flere leire. haiti, og 
ufattelig mange av menneskene som bor 
her, har fått alvorlige sår på sjelen. sår 
det vil ta mange, mange år å lege, sier 
Clement. 

 
GJELDSLEttE FoR HAItI
– historien om haiti er på mange måter 
en historie om gjeld, sier Jostein hole 
Kobbeltvedt, rådgiver ved utviklings-
politisk avdeling i Kirkens nødhjelp. 

– til tross for at haiti fikk slettet 
store deler av sin gjeld i 2009, hadde 
landet en gjeldsbyrde på 1 milliard 
dollar da jordskjelvet rammet.  Før 
jordskjelvet ville det vært vanskelig å 
betjene gjelden, og etter jordskjelvet 
ville det vært umulig, legger han til.  

over halvparten av gjelden var til 
den inter-amerikanske utviklingsbank-
en (idB), det internasjonale Jordbruk-
sutviklingsfondet (iFad), Verdensbanken 
og iMF. 

– derfor tok Kirkens nødhjelp, 
Changemaker og slett u-landsgjelda 
(sluG) initiativ til en underskrifts-
kampanje for å få norge til å arbeide 
for gjeldslette gjennom disse insti-
tusjonene. 4500 nordmenn signerte 
oppropet på bare få dager. i flere andre 
land ble lignende kampanjer satt i gang, 
fortsetter Jostein hole Kobbeltvedt. 

Ved overleveringen av underskrif-
tene 25. januar lovte statssekretær 
ingrid Fiskaa at norge ville arbeide for 
å få slettet gjelden. dette ble fulgt opp.  
styrene i idB, iFad, Verdensbanken og 
iMF vedtok i løpet av første halvdel av 
2010 å slette haitis gjeld.

ENoRME UtFoRDRINGER
selv om den internasjonale hjelpen 
kommer frem og befolkningen i haiti 
har vist et enormt mot og en enestående 
overlevelsesevne, står folket i det fat-
tigste landet på den vestlige halvkule 
likevel overfor enorme utfordringer. Før 
2010 var omme var over 3000 døde av 
kolera.  regntid og orkansesong, stor 
politisk uro, vold og kriminalitet, økende 
antall overgrep mot kvinner – og ikke 
minst en million mennesker som fort-
satt er husløse. haiti vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover. 

StoRt ENGASJEMENt I NoRGE 
de dramatiske tV-bildene utløste et 
stort engasjement for de jordskjelvram-
mede i haiti. ”dugnad for haiti” var mer 
enn en konsert – det var en stemnings-
bølge våren 2010. Konserten gikk av 
stabelen søndag 24. januar i den norske 
opera og Ballett, og ble sendt på  
nrK 1 tV i beste sendetid. 

i løpet av de første månedene fikk 
Kirkens nødhjelp 28 millioner kroner 
i øremerkede gaver til hjelpearbeidet 
i haiti. over hele landet ønsket både 
voksne og barn å bidra, og Kirkens  
nødhjelp med sin lange fartstid i landet 
var en naturlig kanal for deres engasje-
ment og var raskt tilstede med perso-
nell og hjelp. 

Kirkens Nødhjelp driver med psykososialt arbeid i Haiti.    Mange av menneskene som bor der har 
fått alvorlige sår på sjelen. Anna Oliver har et særlig fokus på de mest sårbare: kvinner og barn.

Familien Henry mistet alt. Pappa Mulcart (36), 
Tayana (2), Josele Prophete (11), Eljemie (15) og 
mamma Myrtha (34) med “Bebè” (5 mnd.).

Erik Solheim var imponert over Kirkens 
Nødhjelp i Haiti. Her foran ruinene av 
presidentpalasset.
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 NØdHJelP oG KatastroFeberedsKaP 

tsunaMi i saKte FilM

tEKSt: LAURIE MACGREGoR                

- dette er uten tvil en global krise. 
Pakistan rammes av en tsunami i sakte 
film, sa Fns generalsekretær Ban Ki-
moon da han innkalte til et hastemøte for 
Fns generalforsamling i august 2010. 
da var Kirkens nødhjelp allerede i gang 
med å levere nødhjelp til de som trengte 
det mest.

Flommen, som Ban Ki-moon omtalte 
som den verste krisen han selv hadde 
opplevd, var da fremdeles stigende. 
og tallene overgikk alle rekorder før 
flomvannet sluttet å stige: til sammen 
ble et område på størrelse med england  
rasert. 20 millioner mennesker ble 
direkte berørt, og to millioner hjem ble 
ødelagt. avlinger forsvant i oversvømte 
åkre. 2,2 millioner hektar jordbruksareal 
ble skylt vekk, og 1,2 millioner husdyr 
druknet. Mer enn 1800 mennesker 
mistet livet.

Kirkens nødhjelp responderte 
raskt på den økende krisen. allerede 
i begynnelsen av august utbetalte 
organisasjonen 600 000 kroner fra sitt 

katastrofefond for å levere øyeblikkelig 
nødhjelp til de flomrammede i 
provinsene KPK, Punjab, sindh og 
Balochistan. en innsamlingsaksjon ble 
satt i gang, og knappe to  
uker etter at alarmen gikk hadde 
Kirkens nødhjelp samlet inn 4,5 
millioner kroner til sitt katastrofearbeid. 
Bidragene kom fra det norske folk 
og andre organisasjoner i norge og 
fra finske og svenske myndigheter. 
nesten 300 menigheter hadde en egen 
innsamling til flomofrene, og det ga til 
sammen 1.5 millioner kroner. like etter 
bevilget utenriksdepartementet syv 
millioner kroner til Kirkens nødhjelps 
katastrofeinnsats.

SoLID KoMPEtANSE
arbeidet ble gjennomført raskt og 
effektivt takket være Kirkens nødhjelps 
erfarne partnere i Pakistan, som har 
opparbeidet seg en solid kompetanse 
innen nødhjelpsarbeid. Kirkens nødhjelp 
sendte umiddelbart et fullastet fly (60 
tonn) med telt og ulltepper til Pakistan. 
Mat ble delt ut til over 37 000 mennesker 

i løpet av den akutte nødhjelpsfasen. 
Men som vanlig var Kirkens nødhjelps 
hovedfokus å levere rent drikkevann, 
trygge sanitære løsninger og 
hygieneutstyr til den kriserammede 
befolkningen.

Å sørge for rent drikkevann er en 
livsviktig oppgave: over 200 000 tilfeller 
av akutt diaré ble registrert i løpet av 
den første måneden, og flere millioner 
sto i fare for å bli smittet av vannbårne 
sykdommer. til sammen sendte Kirkens 
nødhjelp fire vannrenseanlegg til 
Pakistan, og fagpersoner var til stede 
for å gi lokalbefolkningen opplæring 
i å reparere og vedlikeholde utstyret. 
over 52 000 mennesker har i perioden 
august 2010 – mars 2011 fått tilgang til 
rent drikkevann i distriktene nowsherra, 
lower dir, swat, dadu, og rajanpur i 
provinsene KPK, sindh og Punjab.

FoKUS PÅ GJELDSFRyS
samtidig som det norske folk viste sin 
solidaritet med Pakistan ved å støtte 
Kirkens nødhjelps katastrofearbeid 
økonomisk, deltok mange også i en 

sommeren 2010 falt monsunregnet kraftigere enn noen gang over Pakistan og utløste en om- 
fattende humanitær katastrofe. Kirkens nødhjelp og partnerorganisasjoner kom raskt i gang  
med hjelpearbeidet.
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Jansirat og hennes svigerinne Goladan viser frem stedet der 
familiens hus tidligere sto. Huset er borte – ingenting gjenstår.  
Nå har de bygget et nytt hus.

Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon delte ut vintertelt 
og ulltepper da innbyggerne vendte hjem til landsbyen sin etter at 
flomvannet hadde trukket seg tilbake. 
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Broen i landsbyen ble ødelagt av flommen. I dag er den delvis reparert, og mennesker kan krysse elven igjen.

underskriftskampanje med krav om at 
norge og andre långivere skulle fryse 
Pakistans gjeld. Kampanjen var et 
samarbeid mellom slett u-landsgjelda 
(sluG), Changemaker og Kirkens 
nødhjelp, og fikk tilslutning fra 
over 20 organisasjoner, blant annet 
norges Cricketforbund. Miljø- og 
utviklingsminister erik solheim lovet å ta 
opp dette med de andre långiverlandene. 

noen av långiverlandene støttet 
forslaget, men pakistanske myndigheter 
overrasket med å signalisere at de 

ikke ønsket gjeldsfrys. senere har 
imidlertid både det pakistanske senatet 
og organisasjoner i det pakistanske 
sivilsamfunn bedt om at gjelden fryses. 

GJENoPPByGGING
hittil har Kirkens nødhjelp nådd frem til 
over 107 000 flomrammede mennesker 
i Pakistan. noen av teltleirbeboerne har 
begynt å flytte tilbake til landsbyene 
sine for å starte gjenoppbyggingen 
av sine ødelagte hus. Men flommens 
konsekvenser rammer fremdeles mange 

millioner mennesker, og Pakistan vil 
trenge hjelp i lang tid fremover. Kirkens 
nødhjelp vil være til stede så lenge 
behovet er der.

Kirkens nødhjelp har 
arbeidet i Pakistan siden 1979. da 
jordskjelvkatastrofen rammet landet 
i oktober 2005, var Kirkens nødhjelp 
raskt på plass med nødhjelp og støtte 
til gjenoppbygging. i januar 2007 åpnet 
Kirkens nødhjelp et eget landkontor  
i Pakistan 
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	Kraftig monsunregn i juli 2010 førte til den verste  
 flommen i Pakistan på 80 år.
	Minst 20 millioner mennesker ble berørt av flommen. 
	10 millioner har blitt hjemløse.
	et område på størrelse med england (160 000 km2)  
 ble rasert.
	Mer enn 1800 mennesker mistet livet. 
	skadene beløper seg til ca. usd 43 milliarder.
	rammede områder: Khyber Pakhtunkhwa, Punjab,  
 sindh, Balochistan og Gilgit-Baltistan.

FloMMen i PaKistan

	Matutdeling til over 37 000 mennesker i nødhjelpsfasen. 
	rent vann til 52 000 mennesker.
	tepper til 35 000 mennesker.
	520 vinterisolerte familietelt. 
	Kjøkkenutstyr og hygieneprodukter til 73 300 mennesker. 
	Mobile helseklinikker: Førstehjelp og lettere medisinsk behandling  
 til 7000 mennesker, med fokus på kvinner og barn. 
	traumebehandling og psykososial støtte. 
	helseinformasjon, særlig knyttet til vannbårne sykdommer.  

KirKens nødhJelPs oG loKale  
PartnerorGanisasJoners innsats: 
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 CHaNGeMaKer

en VandrinG Mot 
den norsKe olJe-
aVhenGiGheten 
Changemakere gikk i søvne gjennom oslos gater for å vise 
at norge står ved et veiskille: enten må vi våkne opp og 
satse på rettferdighet og framtid, eller så fortsetter den  
klimaskadelige oljedrømmen. 

tEKSt: MARKUS NILSEN                                        

en varm sommerdag i juni 2010 ble  
oslos gater invadert av over 100 
søvngjengere. iført nattluer og pyja-
maser fulgte de etter store oljetøn-
ner som ble båret foran dem i toget. 
søvngjengerne var oljeavhengige, de 
var norske og hadde sovet seg gjen-
nom flere tiår med visshet om at fossile 
brennstoff er den viktigste årsaken til 
de urettferdige klimaendringene. de var 
klare for å våkne opp fra drømmever-
denen som til stadighet ble presentert 
for dem fra politikerne: at norsk olje er 
hellig og at klimaendringene er noe som 
burde holdes adskilt fra debatten om 
norsk oljevirksomhet. søvngjengerne 
var vi i Changemaker, Kirkens nød-
hjelps ungdomsbevegelse. Vi synes det 
er utrolig urettferdig at vår rikdom har 
kommet på bekostning av verdens fat-
tige, som rammes hardest av klimaen-
dringene.

etter hvert begynte politikerne å dis-
kutere norsk olje og effekten på klima 
og fattigdom. Men beskjeden var ikke at 
vi må stoppe oljefesten mens det enda 

er tid. Fra høyeste hold i regjeringen fikk 
vi klar beskjed om at det er billigere og 
mer effektivt å kutte utslippene i andre 
land, og da kan vi jo pumpe opp mer olje 
hos oss for å dekke energitapet. Jens 
stoltenbergs løsning var å bekjempe 
brannen med brann og bekjempe 
klimaendringer med klimaendringer. 
søvngjengertoget måtte fortsette å gå 
inn i vinterkulden. For å helle vann på 
bålet. 

så vi gikk videre. På veien måtte 
vi ta i bruk nye virkemidler. det var 
ikke mange som ville skrive om olje-
avhengigheten. Benektelsen bekreftet 
avhengigheten. Vi måtte finne på noe 
lurt. nordmenn er kanskje født med 
ski på bena, men olje kom pumpende 
gjennom navlestrengen. det var på 
tide å kutte avhengighetsbåndet til den 
klimaskadelige petroleumssektoren. da 
statsbudsjettet for 2011 ble presentert, 
møtte vi opp med en stor hjemmelaget 
navlestreng som knyttet statskassen og 
oljetønner sammen. statsbudsjettet tok 
ikke et oppgjør med oljeavhengigheten, 
og alternativene så fortsatt ut til å vente 
på seg. søvngjengerne fortsatte å gå, 

denne gangen over atlanterhavet til 
klimakonferansen i Mexico. 

NoRGE MÅ tA ANSvAR
det ble ikke slutt på verdens oljeavhen-
gighet i Cancún heller. Men sammen 
med resten av verden anerkjente norge 
målet om å ikke la gjennomsnittstem-
peraturen i verden stige med mer enn to 
grader. det mener vi forplikter. hvis vi 
skal nå togradersmålet, må tre fjerde-
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Juni 2010: Kick-off for Changemakers oljeavhengigkampanje. Vi går i søvne, men vil våkne opp fra oljedrømmen. 
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deler av verdens kjente petroleumsres-
surser ligge, sa vi. Ved inngangen til 
2011 arrangerte vi en oljeuke over hele 
landet, faktisk over hele verden, for å 
sette fokus på dette: norge er en del av 
problemet, norge kan være en del av 
løsningen. 

norge står foran et veiskille. enten 
satser vi på rettferdighet og framtid, el-
ler så fortsetter vi å dure på i høyere og 
høyere tempo. under oljeuka utfordret 

Changemaker stortinget til å ta ansvar. 
Vi avsluttet uka med å tenne lys for ver-
dens klimaofre i 14 byer og bygder. Fra 
Gurjat i Pakistan, via ungarn, island og 
Finland, til norge, hvor det ble tent lys 
fra alta til Kristiansand. 

etter mye vandring ble en av ho-
vedsakene avgjort for denne gang: nei 
til oljeboring i lofoten, Vesterålen og 
senja. Men hva er klimaeffekten av å si 
nei til disse områdene når dobbelt så 

store områder ble klargjort for åpning i 
nordområdene? det som er sikkert er at 
vi fortsetter å gå til vi har vunnet kam-
pen for et rettferdig klima. Flere tusen 
nordmenn har våknet opp fra oljedrøm-
men. hvis ikke norge kan si at nok er 
nok, hvem skal da klare det? 
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tEKSt: EIvIND ARCHER                            

økt tilgang til energi er av stor betyd-
ning for kampen mot fattigdom, men det 
er også viktig at man øker menneskers 
tilgang til fornybare energiløsninger. i 
afrika sør for sahara mangler fortsatt 
opp mot 90 prosent av befolkningen i de 
fleste landene tilgang til det nasjonale 
strømnettet. og de fleste nasjonale 
myndighetene Kirkens nødhjelp har 
vært i dialog med om energispørs-
mål gir uttrykk for at man ikke lenger 
har store ambisjoner om å utvide det 
sentrale nasjonale strømnettet. i stadig 
økende grad satses det på andre og mer 
desentraliserte strategier for å gi nye 
deler av landet elektrisitet.

Kirkens nødhjelp har valgt å jobbe 
sammen med den indiske organisasjo-
nen Barefoot College for å fremme de-
sentralisert elektrifisering av landsbyer 
gjennom bruk av solenergi. arbeidet 
begynte i 2004 i afghanistan, der målet 
var å bedre fattige menneskers levekår 
ved å lære dem hvordan de selv kan 
installere og drifte sine egne solenergi-
systemer på landsbynivå, i tillegg til å 
utvikle en følelse av fellesskap, kontroll 
og eierskap.

Kirkens nødhjelp valgte å samar-
beide med nettopp Barefoot College 
fordi organisasjonen har en helt egen 
tilnærming til hvordan man driver en 

slik opplæring på landsbynivå. Visjonen 
er å sørge for at fattige mennesker i dis-
triktene blir helt selvforsynte og teknisk 
eller økonomisk uavhengige av noen 
utenfra. det legges vekt på å mobilisere 
hele lokalsamfunn og sørge for at pla-
nene for innføring av ny teknologi er eid 
og akseptert av alle, og det legges vekt 
på at de som får opplæring i all hoved-
sak skal være kvinner. når opplæringen 
av kvinnene er sluttført, etableres det 
landsbyverksteder der de kvinnelige 
”barfot-ingeniørene” gjennomfører alle 
reparasjoner og alt vedlikehold.

erfaringene Kirkens nødhjelp har 
gjort i Mali og afghanistan har vært 
svært positive. i 2009 ble det derfor be-
sluttet at man skulle videreføre arbeidet 
i Zambia.

arbeidet med solenergi og landsby-
elektrifisering i Zambia er konsentrert 
i distriktet Kabompo nordvest i Zam-
bia, nær grensen mot angola. i første 
omgang er det 400 husholdninger og en 
grunnskole som er i ferd med å bli elek-
trifisert i fire landsbyer, som sammen 
utgjør området dikolong'a.  

i 2010 ble seks kvinner fra dikolong'a 
sendt til opplæringssenteret som Bare-
foot College driver i india, og der fikk de 
opplæring i grunnleggende installasjon, 
reparasjon og vedlikehold. Kvinnene var 
alle analfabeter og kunne ikke et ord 
engelsk, men Barefoot College gjen-

 MilJø oG KlIMaeNdrING

nomfører opplæringen av sine ”barfot-
ingeniører” ved bruk av symboler og 
former som kan forstås av alle uansett 
utdanningsbakgrunn, og kan slik lære 
folk grunnleggende ingeniørferdigheter. 

Parallelt med at de seks kvinnene 
fikk opplæring, bygget lokalsamfunnet 
i dikolong'a ferdig de fire verkstedene 
som kvinnene skal bruke i arbeidet sitt 
gjennom frivillig innsats og dugnadsor-
ganisering. Kvinnene skal selv montere 
og installere solenergiutstyret når dette 
blir levert i starten av 2011. 

solenerGi 
Gir eleKtrisitet 
til Flere  
de siste årene har Kirkens nødhjelp bidratt til at nesten 10 000 husholdninger i over hundre 
landsbyer i afghanistan og Mali har fått elektrisitet ved bruk av solenergi. i 2010 ble arbeidet med 
solenergi utvidet til et nytt land; Zambia.

	the Barefoot College ble startet i 1972. 
Visjonen er at løsningene på fattigdoms-
problemene og de nødvendige ressursene 
finnes i lokalsamfunnene selv. 
	Gjennom praktisk opplæring trener 
Barefoot College representanter for 
lokalsamfunnene innen felt som helse og 
sanitet, elektrisitet og håndtering av drik-
kevann. 
	Kirkens nødhjelp finansierer sol- 
energiprosjekter i samarbeid med  
Barefoot College i afghanistan, Mali og 
Zambia.
	i afghanistan er totalt 118 landsbyer 
elektrifisert. i Zambia startet man i 2010 
med fire landsbyer i grenseområdene mot 
angola.

BareFoot ColleGe
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Boucar Amadou leser lekser foran lykta drevet av solenergi hver kveld. Fra solenergi-prosjektet i Timbuktu, Mali.
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Lokale kvinner får opplæring gjennom The Barefoot College 
slik at de kan installere og vedlikeholde solcellepanel. Fra 
solenergi-prosjektet i Timbuktu, Mali. 

Haja Wallet Ousmane og Aminata Wallet Abdoul Aziz lodder 
kretskort til batteridrevne lykter. Loddebolten går også på 
strøm fra solenergi.
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tEKSt: tHoRA HoLtER                                        

overgripere går fri, og skam og skyld 
blir enda en byrde å bære. Krig og 
konflikt betyr økt seksualisert vold. det 
er et felles ansvar å bidra til beskyttelse 
og stoppe overgrepene. Flere Fn-reso-
lusjoner de siste årene om seksualisert 
vold i konflikt fastslår at overgrepene er 
krigsforbrytelser og at overgripere må 
straffedømmes og ofrene må få hjelp til 
beskyttelse. 

Kirkens nødhjelp fortsatte i 2010 det 
langsiktige arbeidet med å engasjere 
trosbaserte organisasjoner og religiøse 
ledere til å ta opp strukturelle årsaker 
til kjønnsbasert vold og utfordre egne 
holdninger, tradisjoner, strukturer 
og praksis. i 2010 gjennomførte Kir-
kens nødhjelp en global evaluering av 
arbeidet mot kjønnsbasert vold som 
viste at en har lykkes med å skape økt 
refleksjon, bryte tausheten og redu-
sere volden. Fra 2005 til 2010 ble antall 
prosjekter doblet, og nesten alle land 
der Kirkens nødhjelp er til stede har 
nå prosjekter mot kjønnsbasert vold. 
Modige menn har konfrontert manns-
kultur og praksis i kirker som ikke har 
respektert at kvinner og menn er skapt 
som likeverdige i Guds bilde.

Kirkens nødhjelps arbeid bidro til å 
endre holdninger til skadelige tradisjo-
ner, til dokumentasjon av overgrep mot 

kvinner og barn og til påvirkningsarbeid 
overfor myndigheter, tradisjonelle og 
religiøse autoriteter i forhold til lovverk 
mot kjønnsbasert vold og diskrimine-
ring. 
	i Midtøsten ble en serie konsultasjo-
ner mellom kvinneorganisasjoner gjen-
nomført for å fremme kvinners deltakel-
se i fredsbygging og beslutningstaking. 
	Partnere i Malawi kartla omfanget 
av menneskehandel i og ut av landet, og 
fant rekruttering av jenter og gutter til 
tvangsarbeid og prostitusjon. eksem-
pler på aktiviteter er arbeid med en 
ny lov som kriminaliserer handel med 
barn og kvinner og konsultasjoner med 
parlamentarikere, kampanjer, publika-
sjoner og bruk av radio og sms. 
	i Guatemala ble en rapport som do-
kumenterer kvinnedrap brukt til arbeid 
med nytt lovverk om vold mot kvinner. 
	i Pakistan var det i 2010 oppstart av 
et nytt program for kvinners arverettig-
heter og mot tvangsekteskap. 
	i Kenya og Etiopia bar arbeidet for 
en ny lov som kriminaliserer kjønns-
lemlestelse.

IRAK
siden 2004 har Kirkens nødhjelp bidratt 
til møteplasser som del av et program 
for demokratibygging og menneske-
rettigheter i irak gjennom opprettelse 
av kvinnehus, kapasitetsbygging og 

 KJØNNsbasert vold

retten til  
et liV uten Vold
hver eneste dag - over hele verden - blir jenter og kvinner utsatt for systematisk vold, 
voldtekt og lemlestelse bare fordi de er jenter og kvinner. de har mindre sikkerhet, 
ressurser, makt og myndighet enn menn. deres grunnleggende rett til et liv uten vold 
blir ikke respektert. 

nettverksarbeid. i samarbeid med flere 
kvinneorganisasjoner i irak og i regio-
nen, og med stor risiko for de involverte, 
bidro prosjektet til å dokumentere 
omfanget av de mange formene for vold 
mot kvinner. rapporten trafficking, 
sexual exploitation and Prostitution of 
Women and Girls in iraq, 2010, viste økt 
vold, analfabetisme, æresdrap, mid-
lertidige ekteskap, menneskehandel, 
selvmord og drap. Bare i 2007 ble det 
kartlagt at 4000 kvinner hadde forsvun-
net siden 2003, hvorav 20 % var under 
18 år. en voldtatt kvinne ble tiltalt for 
utroskap og beskyldt for prostitusjon, og 
hun risikerte fengsel, dødsstraff eller å 
bli drept. irakiske kvinner ble solgt i alle 
regioner og over landegrensene av egne 
familier eller av menneskehandlere. 
rapporten, som ble presentert for Fns 
Kvinnekommisjon i 2010 av de involverte 
selv, krevde reelle tiltak for beskyttelse 
og bedre levekår for kvinner. 

MALI
i Mali registrerte Kirkens nødhjelps 
partnere at handlingsrommet for å 
styrke kvinners rettigheter ble inn-
skrenket med islamistgruppers økte 
innflytelse. Mali er nr. 131 av 134 land 
når det gjelder ulikheter mellom kvinner 
og menn. den nye foreslåtte familielo-
ven, som vil gi kvinner arverettigheter 
og forbyr barneekteskap, ble møtt med 
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	Menn kan spille en viktig rolle for å redusere kjønnsbasert 
vold og bryte med fastlåste og voldelige, maskuline identiteter. 
Menn er en del av både problemet og løsningen. som bidrag 
til det felleskirkelige tiåret mot vold (2001-2010) har Kirkenes 
Verdensråd produsert en viktig og nyttig ressurshåndbok til bruk 
for alle som ønsker å forstå mer om metoder og teologisk re-
fleksjon. håndboka er særlig relevant for å promotere en positiv 
mannsrolle innenfor kirkelige institusjoner og som ressurs for 
prosjekter som på teologisk grunnlag utfordrer kjønnsdiskrimi-
nering og voldelig praksis innenfor kirkesamfunn.

ny ressurs Fra KirKenes VerdensrÅd

Dr. Mukwege driver den anerkjente Panzi-klinikken i Buvaku. Han har gitt medisinsk behandling til over 20 000 kvinner som er påført skader 
etter grov seksuell mishandling i løpet av et drøyt tiår med harde krigshandlinger i Kongo.
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drapstrusler og demonstrasjoner, og 
loven ble trukket tilbake. av positive 
resultater oppnådde vår partner apaf 
Muso danbe i nord-Mali at 16 lands-
byer vedtok og signerte lokale lover mot 
kjønnslemlestelse, noe som mobiliserte 
hele befolkningen og ledere i arbeid mot 
skikken. Forebygging og behandling 
av fistula (fødselsskader som følge av 
forlenget fødsel pga mangel på hjelp, 
at den fødende er for ung eller kjønns-

lemlestelse) ble utvidet til nye områder. 
det ble dokumentert mer aksept for 
at fistula kan behandles og ikke må 
stigmatisere kvinnen, og flere menn 
så behovet for at kvinner får medisinsk 
hjelp ved fødsel. 

KoNGo 
i Kongo, der voldtekt brukes systematisk 
som krigsstrategi, støtter Kirkens nød-
hjelp en rekke tiltak for voldtektsofre. 

spesielt invitert gjest til konferansen 
var dr. dennis Mukwege, kirurg og leder 
av Panzi-sykehuset i Kongo. han delte 
erfaringer fra medisinsk, psykososial og 
juridisk bistand til voldtektsofre, og viste 
behovet for økt innsats for bedre levekår 
for både individ og lokalsamfunn. dr. 
Mukwege har mottatt Fns menneske-
rettighetspris for sitt arbeid for voldtatte 
kvinner i Kongo. 

	i samarbeid med norske Kvinners san-
itetsforening arrangerte Kirkens nødhjelp 
en større nasjonal konferanse om voldtekt i 
oslo 10. september 2010. over 200 personer 
fra helse- og justissektoren og ulike organ-
isasjoner deltok. Konferansen var støttet av 
justisdepartementet og barne- og likestill-
ingsdepartementet og fikk stor medie- 
oppmerksomhet.

KonFeranse oM VoldteKt
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 adMINIstrasJoN oG ForvaltNING

Kirkens nødhjelp arbeider i noen av 
verdens mest korrupte og konfliktfylte 
land. det er naivt å tro at korrupsjon 
og annen økonomisk kriminalitet kan 
raderes ut fullstendig, og derfor er 
kampen mot korrupsjon så viktig. 

Fire stortingsrepresentanter fra 
høyre har fremmet et forslag om at 
landets største bistandsorganisasjoner 
skal følge Kirkens nødhjelps 
eksempel og publisere en årlig 
antikorrupsjonsrapport. i forslaget 
som ble presentert i februar 2011 i 
forlengelsen av forslaget i sesjonen 
2009–2010 om økt åpenhet i bistanden, 
heter det blant annet: 

"Kirkens nødhjelp offentliggjør 
hvert år en kortfattet oversikt 
over pågående korrupsjonssaker i 
egne utviklingsprosjekter. så vidt 
forslagsstillerne har klart å bringe 
på det rene er Kirkens nødhjelp 
nokså alene om å gjøre dette. en slik 
offentliggjøring gir klarhet i hvor utbredt 
korrupsjon er, og bidrar til økt fokus 
på korrupsjonsbekjempelse innad i 
organisasjonene."

NyE SAKER I 2010

Irak: i juli/august informerte leder i 
sentral kontrollenhet i ud at han hadde 

mottatt varsling vedrørende Kirkens 
nødhjelps program i irak. sentral 
kontrollenhet ønsket å iverksette en 
uavhengig revisjon, og i påvente av 
denne ble bevilgningen for 2010 til 
Kirkens nødhjelps program i irak holdt 
tilbake. den uavhengige revisjonen ble 
gjennomført i november/desember 
2010. 14. desember 2010 fikk Kirkens 
nødhjelp bekreftet at revisjonen ikke 
hadde avdekket ulovlige forhold, og 
bevilgningen for 2010 kunne utbetales.

Kosovo: i oktober ble Kirkens nødhjelp 
informert om at administrerende 
direktør i partnerorganisasjonen Kosovo 
agency for advocacy and development 
(Kaad) hadde fratrådt sin stilling, blant 
annet på grunn av uautoriserte lån av 
eur 15 000. Midlene er, med unntak 
av eur 900, tilbakebetalt. selv om 
Kirkens nødhjelps midler angivelig ikke 
er berørt, har organisasjonen likevel 
iverksatt videre undersøkelser.

Brasil: i slutten av november ble 
Kirkens nødhjelp kjent med at det 
reviderte regnskapet organisasjonen 
hadde mottatt fra en samarbeidspartner 
i Brasil, serviço de Prevenção ao 
tráfico de Mulheres e Meninas (sMM), 
var forfalsket. sammen med en annen 

organisasjon som støtter sMM, ble 
styret i sMM kontaktet. styret iverksatte 
umiddelbart tiltak, blant annet ble 
forholdet politianmeldt. i samarbeid 
med styret og den andre organisasjonen 
skal det gjennomføres en ekstraordinær 
revisjon av sMM.

tanzania: Kirkens nødhjelp og 
flere andre donorer har mottatt 
en konsulentrapport som påpeker 
svært mangelfull internkontroll og 
regnskapsrutiner hos tanganyika 
Christian refugee service (tCrs). 
sammen med de andre giverne er det nå 
iverksatt tiltak for videre oppfølging.

Zimbabwe: i samarbeid med andre 
givere undersøker Kirkens nødhjelp 
bakgrunnen for at en samarbeidspartner 
i Zimbabwe, Zimbabwe Christian 
alliance (ZCa), hadde valgt en ekstern 
revisor som viste seg å ikke være 
ansatt i revisjonsselskapet han oppga å 
representere. Videre undersøkelser har 
ikke avdekket samarbeid mellom ZCa og 
denne personen, men undersøkelsene 
er ikke avsluttet. 

antiKorruPsJons- 
arBeid 2010
Kirkens nødhjelp har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet. 
de siste årene har det blitt publisert en oversikt over underslags- og mislighetssaker der organi-
sasjonen er involvert. 
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øKonoMi 

KoNSERNREGNSKAP
Kirkens nødhjelp presenterer her et konsolidert 
konsernregnskap som samler hele organisasjonens 
virksomhet både ute og hjemme, og fremstiller 
organisasjonen som én økonomisk enhet. slik kan vi 
beskrive resultatutvikling og økonomisk stilling under 
ett, og har muligheten til å analysere Kirkens nødhjelps 
totalaktivitet.

RESULtAt
Kirkens nødhjelps omsetning i 2010 ble 842,9 millioner 
kroner (MnoK), som er 44,1 MnoK høyere enn i 2009. 
resultatet ble 60,6 MnoK, men av dette er 56,5 MnoK 
øremerkede inntekter som skal brukes i de  påfølgende år. 
resultatet for 2009 var til sammenligning -23,4 MnoK, men 
da inkludert kostnader på til sammen 13,1 MnoK relatert til 
inntekter som var bokført på tidligere år.

oFFENtLIGE tILSKUDD
totale tilskudd fra norad og ud kom opp i 443,4 MnoK 
mot 430,9 MnoK i 2009. 

INNSAMLEDE MIDLER
Kirkens nødhjelp hadde en betydelig økning fra 

128,0 MnoK i 2009 til 183,3 MnoK i 2010. økningen skyldes 
primært øremerkede formål som operasjon dagsverk og 
katastrofeinnsamlinger til haiti og Pakistan. innsamling av 
frie ikke øremerkede midler oppnådde 119,4 MnoK, som 
på grunn av testamentariske gaver ble 1,6 MnoK lavere 
enn i 2009. Men både fasteaksjonen, faste givere og ekstra 
Giverbrev økte fra 2009. 

ADMINIStRASJoNSKoStNADER
administrasjonskostnadene ble redusert til 58,4 MnoK 
fra 78,8 MnoK i 2009 primært fordi personalkostnader 
knyttet til anskaffelse og formål blir behandlet som det i 
regnskapet.  administrasjonsprosenten er på 7,5% mot 9,6 
% i 2009. ordinære administrasjonskostnader er på nivå 
med 2009.

HovEDKoNtoREtS DRIFt
i driftsåret 2010 har det ved hovedkontoret vært fokus 
på budsjettstyring av både inntekter og kostnader. de 
største utfordringene har vært personalkostnader hvor 
vi har holdt stillinger ubesatt i perioder. Både personal-, 
drifts-, og prosjektkostnader er innenfor de godkjente 
budsjettrammene for året.

Kirkens Nødhjelp arbeider i noen av verdens mest korrupte og konfliktfylte land. Det er naivt å tro at korrupsjon og annen økonomisk 
kriminalitet kan raderes ut fullstendig, og derfor er kampen mot korrupsjon så viktig. 
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KirKens nødhJelPs rePresentantsKaP oG styre 2010

styret

Medlemmer:
•	Inger	Johanne	Wremer,	styreleder	(til	juni)

•	Kjell	Nordstokke,	styreleder	(fra	juni)	

•	Paul	Dahlø,	nestleder	(til	juni)

•	Kjersti	Thoen,	nestleder	(fra	juni)

•	Martin	Kulild

•	Billy	Taranger

•	Kjersti	Lindøe

•	Frank	Grimstad

•	Bente	Heibø	Modalsli

•	Brita	Bye	

•	Ida	Thomassen,	leder	av	Changemaker	(til	juni)

•	Markus	Nilsen,	leder	av	Changemaker	(fra	juni)	

•	Siv	Bonde*	(til	juni)

•	Liv	Snesrud*

•	Arne	Dale*	(fra	juni)

(*ansattes	representanter)

Vararepresentanter for ansatte 

•	Oda	Thune

•	Arne	Dale	(til	juni)

•	Inger-Torunn	Sjøtrø	(fra	juni)

alle bispedømmerådene i norge oppnevner 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 landsom-
fattende kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon.

det nåværende representantskap er valgt for perioden f.o.m. rs 2007 til rs 2011. 

rePresentantsKaPet

Medlemmer: varamedlemmer:

Bispedømmerådene: :
oslo: inger anne naterstad elise sandnes
Borg: nils tore andersen tor sørby
Hamar: Bjørn ingvald eidsvåg,  dag landmark
tunsberg: sigrun Volden terje M. lund
Agder: Jan olav olsen (ordfører) erling Jakobsen
Stavanger: arve dalby  -
Bjørgvin: ivar august Bye hege Feet askvik 
Møre: erling sølvik Knut Johan rønningen
Nidaros: Britt arnhild Wigum lindland Gunn Ågot leite
Sør-Hålogaland: - torkel irgens
Nord-Hålogaland: oddhild Klevberg randi Karlstrøm

Den norske kirkes Kirkemøte: 
sissel hodne steen arne Kjell raustøl
henny Koppen  Benedicte aschjem
stig lægdene  Vigdis larsen
Berit hagen agøy sven oppegaard
Per oskar Kjølaas  herborg Finnset heiene

Representerer Samisk Kirkeråd: 
John erland Boine  Jovna Zakharias dunfjell

Ungdomsrepresentant under 30 år: 
Gunnhild nordgaard hermstad  arnstein hardang

Landsomfattende kristne organisasjoner for  
ungdomsarbeid og indremisjon: 
Den Indre Sjømannsmisjon: roald øvrebø solfrid nikolaisen
Norges Samemisjon: Bøye Vigdal Carl Johan Johnsen 
Norges Kristelige Student 
og Skoleungdomslag: ikke oppnevnt Karl Johan Bjørge  
 (kontaktperson)
Norges KFUK-KFUM: anja elise husebø Camilla oulie Mikkelsen 

Den Evangelisk Lutherske Frikirke: dagfinn stærk ingar Bø
De Frie Evangeliske Forsamlinger: Kjell ohldieck tore stray
Det Norske Baptistsamfunn: Jan sæthre anton sinnathamby
Det Norske Misjonsforbund: Viggo Koch eilif tveit
Frelsesarméen: Bernt olaf ørsnes eli nodland hagen
Metodistkirken i Norge: tove odland (varaordfører) torill langbråthen 
Pinsebevegelsen i Norge: ikke oppnevnt trond Filberg 
 (kontaktperson) 

observatører: 
norMe:  rolf ekenes 
Global aid network:  olav rønhovde
norges Kristne råd:  ørnulf steen
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KirKens nødhJelPs orGanisasJonsKart 31.12.2010

oPPDRAGSGIvERE
Kirker og kirkelige organisasjoner i norge

REPRESENtANtSKAP

StyRE 

UtvIKLINGSPoLItISK AvDELING
Wenche Fone

SEKSJoN FoR 
INFoRMASJoN oG  
FAStEAKSJoNEN

heidi B. Bye

SEKSJoN FoR 
MIDtØStEN

oG ASIA 
rolf strand

MIDtØStEN, vESt- oG 
SENtRAL-ASIA
Regionskontor:
Jerusalem
Landkontor:
afghanistan, Pakistan, 
Jordan
Prosjektkontor: irak

SØRØSt-ASIA
Regionskontor: laos
Subregionalt kontor: 
thailand
Landkontor: Vietnam

SØR-ASIA
Regionskontor:
sri lanka

SEKSJoN FoR LAtIN-
AMERIKA, EURoPA oG 

GLoBALE PRoGRAMMER
Johan hindahl

LAtIN-AMERIkA
Regionskontor:
Guatemala
Landkontor: haiti

SEKSJoN 
FoR  

MEDIA oG KAMPANJE
sindre tollefsen

SEKSJoN FoR  
vESt-AFRIKA oG 
SØRLIGE AFRIKA

riborg Knutsen

vESt-AFRIKA
Regionskontor:  Mali

SØRLIGE AFRIKA
Subregionalt kontor: 
sør-afrika
Landkontor: 
angola, Malawi, Zambia

SEKSJoN
FoR 

INNSAMLING
nils harald strøm

SEKSJoN FoR  
ØSt-AFRIKA

Kirsten engebak

Subregionalt kontor:
Kenya, rwanda
Landkontor:
eritrea, etiopia, sudan, 
tanzania

REGIoNER
nord
trøndelag
Møre og romsdal
Vest
rogaland
telemark og agder
Buskerud og Vestfold
oslo, asker og Bærum
østfold og akershus
hedmark og oppland

SEKSJoN 
FoR 

NEttvERK
einar tjelle

lederGruPPe 
Generalsekretær, assisterende generalsekretær  og avdelingsledereSEKSJoN FoR REGNSKAP

Caroline hordvik 
(konst)

CHANGEMAKER-
BEvEGELSEN

SEKSJoN FoR  
tEMAtISK RÅDGIvNING 

Gwen Berge

StABSEKSJoNEN
eivind aalborg

BEREDSKAPSSEKSJoNEN
arild isaksen

SEKSJoN FoR GLoBAL 
FINANS

Maria agøy sand

SEKSJoN FoR DRIFt oG 
FELLEStJENEStER
ole Bjørnar lunde 

ØKoNoMI- 
AvDELINGEN
anders østeby

HR - RÅDGIvERE

SEKSJoN FoR  
KvALItEtSSIKRING

hanne e. serck-hanssen

HR - AvDELINGEN
steinar Bakken

KoMMUNIKASJoNS-  oG  
INNSAMLINGSAvDELINGEN

liv hukset Wang

UtENLANDSAvDELINGEN
anne Kristin sydnes

GENERALSEKREtæR
atle sommerfeldt

ASSIStERENDE GENERALSEKREtæR
torbjørn Buer

INtERNREvISoR

ChanGeMaKer

CoMMuniCation For 
ChanGe
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Personal

PuBliKasJoner

Ved Kirkens nødhjelps representasjoner er det både ansatte med kontrakt 
fra hovedkontoret (expats) og lokalt ansatte, og disse fordeler seg på følgende 
måte: 
  2010  2009
 
 expats lokale expats lokale
rwanda 1 8 2 9
Burundi 0 3 0 3
den demokratiske rep. Kongo 1 28 1 28
etiopia 1 31 1 59
eritrea 1 14 1 13
Kenya 1 21 1 20
somalia 0 17 0 26
nord- og sør-sudan 5 129 8 138
sudan - darfur 2 418 3 406
tanzania 1 18 1 15
Mali 2 40 2 41
Zambia 1 13 2 13
Malawi 2 17 1 17
angola 1 8 1 10
sør-afrika 2 4 1 5
afghanistan 3 57 1 48
Jordan 3 10 0 0
irak 0 31 1 30
Jerusalem 1 5 1 6
Pakistan 1 0 0 15
Guatemala 1 9 1 8
haiti 0 0 4 9
nicaragua 0 1 0 1
Brasil 0 1 0 1
Burma 0 1 0 2
thailand 0 5 0 4
Vietnam 1 39 1 33
laos 2 75 2 72
sri lanka 1 8 1 0
totalt 34 1011 37 1030
    

Ved utgangen av 2010 hadde Kirkens nødhjelp 146,3 faste stillinger.  disse var 
fordelt på de ulike avdelingene på følgende måte:

utenlandsavdelingen 54,8
Kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen 44,8
hr-avdelingen 11,8
økonomiavdelingen 23,9
utviklingspolitisk avdeling 7,0
Generalsekretariat 4,0

i tillegg har organisasjonen hatt fem midlertidige stillinger i løpet av året. 
Kirkens nødhjelp har også vært vertskap for to stillinger knyttet til ”Publish 
What you Pay” og to stillinger knyttet til ”involve yourself”. dette medfører at 
organisasjonen ved utgangen av 2010 hadde 155,3 stillinger totalt i norge.

År 2006 2007 2008 2009 2010

Faste stillinger hovedkontoret 118,5 136,3 146,3 141,15 146,3
Midlertidige prosjektstillinger
hovedkontoret 17,3 17,5 24,5 9,5 9,0
totalt hovedkontoret 135,8 153,8 170,8 150,7 155,3 
stillinger ved representasjonene 40,0 42,0 37,0 33,3 37,0

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

 Hovedkontoret Representasjonene

 Kvinner Menn Kvinner Menn
ledere 45%  55% 55% 45 %
Medarbeidere 60% 40 % 53% 47%

Understanding the issues 1/2010
“Yara and the Fertilizer Industry in Ma-
lawi”. En rapport utarbeidet på oppdrag 
fra Kirkens Nødhjelp av professor Stein 
Holden og Rodney Lunduka, Universitetet 
for miljø- og biovitenskap.  

“Trafficking, sexual exploitation 
and prostitution of women and 
girls in Iraq”. Utarbeidet for Kirkens 
Nødhjelp av Malka Marcovichi i 
samarbeid med flere lokale organ-
isasjoner i Irak.

“Investments for Development: Derailed to 
Tax Havens”. Utarbeidet av Richard Murphy, 
en velkjent økonom og revisor, på oppdrag 
fra Kirkens Nødhjelp og en rekke andre or-
ganisasjoner, blant annet Eurodad, Forum 
syd og Tax Justice Network.  

”Norge – en krigsprofitør?” Rap-
port skrevet av Hilde Wallacher 
(PRIO) på oppdrag fra Forum for 
Utvikling og Miljø (ForUM), Kirk-
ens Nødhjelp og Changemaker.  

Følgende publikasjoner ble utgitt i 2010:  
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aKtiVitetsreGnsKaP oG Balanse 2010 NoK  ‘000

 2010 2009
ANSKAFFEDE MIDLER  
  
Medlemsinntekter (Changemaker) 160  198 
  
tilskudd - offentlige bidrag  
norad 207 011  149 483 
ud 237 729  278 872 
andre offentlige tilskudd 4 648  4 475 
adm Bidrag 30 393  27 518 
Sum offentlige bidrag 479 781  460 349 
  
Andre tilskudd/Andre org 144 676  177 927 
  
Innsamlede midler, gaver 183 276  127 973 
  
opptjente inntekter fra operasjonelle 
aktiviteter som skaper inntekt 
(husleie/annonser) 14 051  12 722 
Finans- og investeringsinntekter 10 227  19 622 
Andre inntekter 10 704  - 
SUM ANSKAFFEDE MIDLER 842 875 798 790
  
FoRBRUKtE MIDLER  
  
Kostnader til anskaffelse av midler 27 364  27 691 
  
Kostnader til organisasjonens formål  
tilskudd, bevilgninger og gaver til 
andre org. (partnere)  
afrika 111 645  121 904 
asia 91 036  109 236 
europa 7 172  571 
vlatin-amerika 46 389  7 947 
Globalt 9 044  30 591 
norge 2 051  7 755 
Sum tilskudd , bevilgninger og gaver 267 338  278 004 
  
Kostnader til egne aktiviteter som 
oppfyller formålet  
afrika 251 361  291 150 
asia 76 539  84 046 
europa 309  977 
latin-amerika 24 023  3 284 
Globalt 37 839  22 921 
Sum  390 070  402 378 
norge 39 070  35 247 
Sum Kostnader til egne aktiviteter  429 141  437 625 
Sum formålsaktiviteter 696 478  715 630 
administrasjonskostnader 58 423  78 842 
Sum administrasjonskostnader 58 423  78 842 
SUM FoRBRUKtE MIDLER 782 265  822 163 

PERIoDENS AKtIvItEtSRESULtAt 
(overforbruk) 60 610  -23 373 
  
Årets aktivitetsresultat er disponert slik:  
overført fra formålskapital med 
eksternt pålagte bindinger 4 836  12 389 
overført fra formålskapital med 
internt pålagte  bindinger  -   1 829 
overført til formålskapital med 
eksternt pålagte bindinger -56 486  - 
overført fra fri formålskapital  -   10 455 
overført til formålskapital -6 898  -1 300 
indeksregulering av grunnkapitalen -2 062  - 
SUM DISPoNERt -60 610  23 373 

 31.12.10  31.12.09  
EIENDELER   

Anleggsmidler   
inventar, utstyr og eiendommer 67 381  70 760 
langsiktige fordringer   
aksjer og aksjefond   
Sum anleggsmidler 67 381   70 760 

oMLØPSMIDLER   
lagerbeholdning 1 944   2 344 
Kortsiktige fordringer 98 013   69 117 
Verdipapirer 111 156   103 852 
Kontanter, bank, post 154 454   109 097 
Sum omløpsmidler 365 567   284 410 
   
SUM EIENDELER 432 947   355 170 
   
FoRMÅLSKAPItAL oG GJELD   

Formålskapital   
Grunnkapital 73 661   71 600 
Formålskapital med eksternt pålagte 
restriksjoner/bindinger
øremerkede prosjektmidler 61 089   10 169 
Formålskapital med selvpålagte 
restriksjoner/bindinger 
Katastrofereserve 11 721   11 721 
testamentariske gaver reserve 4 365   3 635 
Personalreserve 419   804 
Annen formålskapital   
Fri formålskapital 10 645   9 077 

SUM FoRMÅLSKAPItAL 161 900   107 007 
   
FoRPLIKtELSER   
   
Avsetninger for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 16 488   20 192 
andre langsiktige avsetninger 418   377 
Sum avsetninger for forpliktelser 16 906   20 569 
   
Langsiktig gjeld   
lån BG3 31 500   33 600 
Sum langsiktig gjeld 31 500   33 600 
 
Kortsiktig gjeld   
Kortsiktig gjeld til donor 6 706  15 837 
annen kortsiktig gjeld 215 937   178 158 
Sum kortsiktig gjeld 222 642   193 995 

SUM GJELD 254 142   227 595 
 
SUM FoRMÅLSKAPItAL oG GJELD 432 947   355 170 
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ForMÅlsaKtiViteter utenFor norGe NoK  ‘000

REGIoN/CoUNtRy  ALLoCAtIoN owN ACtIvItIES tRANSFERS totAL

Region/Country  A   E  LtD   total   A   E   LtD   total   A   E   LtD   total 

A = Advocacy

LTD = Long-term development

E = Emergency

 LAtIN AMERICA   -9   17 191   8 614   25 797   7 055   20 043   26 222   53 321   7 046   37 235   34 836   79 117 

 Brazil   50   -     2 036   2 086   4 640   -84   6 394   10 950   4 690   -84   8 430   13 036 

 Cuba   -     -     -     -     -     -     300   300   -     -     300   300 

 dominican republic   -     -     192   192   579   -     11 137   11 716   579   -     11 329   11 908 

 el salvador   -     -     -     -     200   -     270   470   200   -     270   470 

 Guatemala   -     -     325   325   1 042   364   2 712   4 118   1 042   364   3 037   4 443 

 haiti   -     17 191   991   18 182   -42   19 764   3 446   23 169   -42   36 955   4 437   41 350 

 nicaragua   -     -     -     -     486   -     1 950   2 436   486   -     1 950   2 436 

 regional latin america   -59   -     5 070   5 011   150   -     12   162   91   -     5 082   5 174 

 EURoPE   -     -     46   46   100   -     6 172   6 272   100   -     6 218   6 318 

 albania   -     -     -     -     -     -     50   50   -     -     50   50 

 armenia   -     -     -     -     -     -     1 227   1 227   -     -     1 227   1 227 

 Kosovo   -     -     -     -     -     -     50   50   -     -     50   50 

 Macedonia   -     -     -     -     -     -     764   764   -     -     764   764 

 regional europe   -     -     46   46   100   -     300   400   100   -     346   446 

 russia   -     -     -     -     -     -     771   771   -     -     771   771 

 serbia   -     -     -     -     -     -     3 009   3 009   -     -     3 009   3 009 

 GLoBAL PRoGRAMMES   -     -     -     -     1 920   250   6 426   8 596   1 920   250   6 426   8 596 

 norway-Global - lWF   -     -     -     -     -     -     3 709   3 709   -     -     3 709   3 709 

 norway-Global - other organisations   -     -     -     -     490   250   1 651   2 391   490   250   1 651   2 391 

 norway-Global - WCC   -     -     -     -     1 430   -     1 066   2 496   1 430   -     1 066   2 496 

 MIDDLE EASt, AFGHANIStAN 

AND PAKIStAN   520   31 004   39 195   70 719   3 200   18 013   22 101   43 314   3 720   49 017   61 296   114 033 

 afghanistan   288   -     20 465   20 753   -     2 380   27 912   30 292   288   2 380   48 377   51 045 

 egypt   -     -     -     -     -     -     184   184   -     -     184   184 

 iraq   233   12 079   -1 007   11 305   -     -     -     -     233   12 079   -1 007   11 305 

 israel   -     -     -     -     -     -     200   200   -     -     200   200 

 Jordan   -     -98   -     -98   -     -     -     -     -     -98   -     -98 

 Pakistan   -     16 844   16 878   33 721   -     9 582   -15 304   -5 722   -     26 426   1 573   27 999 

 Palestinian areas   -     2 179   2 040   4 220   3 050   6 050   7 938   17 038   3 050   8 229   9 978   21 258 

 regional Middle east aFG and PaK   -     -     818   818   150   -     1 172   1 322   150   -     1 990   2 140 

 ASIA   373   472   24 380   25 225   250   10 355   12 949   23 554   623   10 827   37 329   48 779 

 SoUtH ASIA   273   140   1 077   1 489   250   -212   10 394   10 432   523   -72   11 471   11 921 

 Bangladesh   -     -     -     -     250   -     3 160   3 410   250   -     3 160   3 410 

 india   -     140   -     140   -     -0   4 481   4 480   -     140   4 481   4 620 

 nepal   -     -     -     -     -     -     1 355   1 355   -     -     1 355   1 355 

 regional south asia   273   -     622   894   -     -      -     273   -     622   894 

 sri lanka   -     -     455   455   -     -212   1 399   1 187   -     -212   1 854   1 642 

 SoUtH EASt ASIA   100   332   23 303   23 736   -     10 567   2 555   13 122   100   10 899   25 859   36 858 

 Burma   100   30   -     130   -     10 363   1 805   12 168   100   10 393   1 805   12 298 

 indonesia   -     6   -     6   -     204   -     204   -     210   -     210 

 laos   -     80   9 356   9 436   -     -     150   150   -     80   9 506   9 586 

 regional south east asia   -     216   1 695   1 912   -     -     -     -     -     216   1 695   1 912 

 thailand   -     -     2 825   2 825   -     -     -     -     -     -     2 825   2 825 

 tibet   -     -     -     -     -     -     600   600   -     -     600   600 

 Vietnam   -     -     9 427   9 427   -     -     -     -     -     -     9 427   9 427 
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ForMÅlsaKtiViteter utenFor norGe NoK  ‘000

REGIoN/CoUNtRy  ALLoCAtIoN owN ACtIvItIES tRANSFERS totAL

Region/Country  A   E  LtD   total   A   E   LtD   total   A   E   LtD   total 

A = Advocacy

LTD = Long-term development

E = Emergency

 AFRICA   5 414   90 518   147 584   243 516   9 799   14 112   88 348   112 259   15 213   104 630   235 932   355 775 

 SoUtHERN AFRICA   587   4 498   45 023   50 108   2 405   9 038   27 835   39 277   2 992   13 536   72 857   89 386 

 angola   -     -     9 980   9 980   -     -     6 326   6 326   -     -     16 307   16 307 

 Botswana   -     -     -     -     -     -     1 393   1 393   -     -     1 393   1 393 

 Malawi   187   3 425   20 268   23 880   -     9 038   6 259   15 297   187   12 463   26 528   39 177 

 Mozambique   -     -     193   193   -     -     1 050   1 050   -     -     1 243   1 243 

 regional southern africa   -2   -     6 476   6 474   1 530   -     4 340   5 870   1 528   -     10 816   12 344 

 south africa   99   -     -     99   800   -     850   1 650   899   -     850   1 749 

 Zambia   303   1 073   8 105   9 482   -     -     6 791   6 791   303   1 073   14 896   16 272 

 Zimbabwe   -     -     -     -     75   -0   825   899   75   -0   825   899 

 wESt AND CENtRAL AFRICA   -     2 126   15 592   17 719   -     3 890   14 758   18 648   -     6 017   30 350   36 367 

 Mali   -     2 126   15 592   17 719   -     557   11 458   12 015   -     2 683   27 050   29 733 

 Mauritania   -     -     -     -     -     -     3 300   3 300   -     -     3 300   3 300 

 regional West and Central africa   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

 Western sahara   -     -     -     -      3 333   -     3 333   -     3 333   -     3 333 

 EAStERN AFRICA   4 827   83 893   86 969   175 689   7 394   1 184   45 756   54 334   12 221   85 077   132 725   230 023 

 Burundi   -     -     973   973   -     -     5 442   5 442   -     -     6 416   6 416 

 democratic republic of the Congo   -     6 783   6 317   13 099   200   184   10 964   11 348   200   6 967   17 281   24 447 

 eritrea   -     -     4 900   4 900   492   -     10 669   11 161   492   -     15 569   16 061 

 ethiopia   2 646   7 400   9 938   19 984   150   -     3 146   3 296   2 796   7 400   13 084   23 280 

 Kenya   123   245   7 422   7 790   679   -     1 180   1 859   802   245   8 602   9 649 

 regional eastern africa   -     -     315   315   543   -     400   943   543   -     715   1 258 

 rwanda   -     -     3 583   3 583   580   -0   5 240   5 820   580   -0   8 823   9 403 

 somalia   990   10 458   9 563   21 011   -     -     -     -     990   10 458   9 563   21 011 

 sudan-Juba   -     58 996   39 568   98 564   4 750   1 000   8 564   14 314   4 750   59 996   48 132   112 878 

 tanzania   1 068   11   4 390   5 469   -     -     -     -     1 068   11   4 390   5 469 

 uganda   -     -     -     -     -     -     150   150   -     -     150   150 

Department for 

Development Policy   11 295   -     -     11 295   -     -     -     -     11 295   -     -     11 295 

 norway-development policy   11 295   -     -     11 295   -     -     -     -     11 295   -     -     11 295 

 HEAD oFFICE   12 129   2 638   29 087   43 854   255   87   -     342   12 383   2 725   29 087   44 196 

 human resources    -     -     -0   -0   -     -     -     -     -     -     -0   -0 

 Management   19   -     -     19   -     -     -     -     19   -     -     19 

 norway-development policy   7 013   -     -     7 013   -     -     -     -     7 013   -     -     7 013 

 norway-international programmes   5 096   2 638   29 087   36 822   255   87   -     342   5 351   2 725   29 087   37 164 

 NCA Global   448   -     2 119   2 568   -     -     -     -     448   -     2 119   2 568 

 norway-Central   448    2 119   2 568   -     -     -     -     448   -     2 119   2 568 

 GRAND totAL   30 170   141 824   251 026   423 020   22 579   62 860   162 218   247 658   52 750   204 684   413 244   670 678 
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 Regional oveRsikt

latin-aMeriKa euroPa Midtøsten, Vest- oG sentral-asia  sør-asia 

Regional representasjon: Guatemala City/Guatemala  
for sentral-amerika og Cuba.
Landkontor: haiti 
tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og freds-
bygging, vann og sanitær, katastrofeberedskap, mobilisering og 
lokal kapasitetsbygging, støtte til urfolk og minoritetsgrupper, 
bekjempelse av vold, hiv og aids, menneskehandel.
Langsiktig utvikling: 34 836
Nødhjelp:  37 235 
Beslutningspåvirkning:  7 046
totalt: 79 117

Regional representasjon: Bamako/Mali for Vest-
afrika.
tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndte-
ring og fredsbygging, utdanning, matvaresikkerhet, 
vann og sanitær, katastrofeberedskap,
ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, 
bekjempelse av kjønnsbasert vold, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 30 350 
Nødhjelp: 6 017
totalt: 36 367 

Kirkens nødhjelps landprogram

Desember 2010

land som får programstøtte av Kirkens nødhjelp 

Kirkens nødhjelp støtter også partnere i serbia, russland, 
Botswana, Zimbabwe og nepal.

områdekontor: nairobi for Kenya, somalia og uganda, Kigali for rwanda, Burundi og 
d.r. Kongo.
Landkontor: asmara for eritrea, addis abeba for etiopia, Khartoum for  
sudan, dar es salaam for tanzania.
Programland: eritrea, etiopia, rwanda, Burundi, sudan, tanzania, somalia, Kenya, 
d.r. Kongo, uganda.
tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og fredsbygging, utdanning, 
matvaresikkerhet, vann og sanitær, nødhjelp og katastrofeberedskap, ressursmobili-
sering og lokal kapasitetsbygging, myndiggjøring av urfolk og minoritetsgrupper, flykt-
ninger og fordrevne, bekjempelse av kjønnsbasert vold, menneskehandel, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 132 725 
Nødhjelp: 85 077  
Beslutningspåvirkning: 12 221
totalt: 230 023

tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og 
fredsbygging, utdanning, vann og sanitær, ressursmobili-
sering og lokal kapasitetsbygging, støtte til flyktninger og 
fordrevne, bekjempelse av kjønnsbasert vold, menneske-
handel, hiv og aids.
Langsiktig utvikling:  6 218  
Beslutningspåvirkning:  100 
totalt: 6 318

Vest-aFriKa  øst-aFriKa  sør-aFriKa  sørøst-asia 

NoK  ‘000
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latin-aMeriKa euroPa Midtøsten, Vest- oG sentral-asia  sør-asia 

Vest-aFriKa  øst-aFriKa  sør-aFriKa  sørøst-asia 

områdekontor: Jerusalem for israel, Palestina, libanon, syria og Jordan.
Landkontor: Kabul for afghanistan, islamabad for Pakistan, amman/ 
Jordan for irak med støttekontor; Bagdad/irak, Basrah/irak og Kuwait.
tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og fredsbygging,
matvaresikkerhet, vann og sanitær, nødhjelp og katastrofeberedskap,  
ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, bekjempelse av  
kjønnsbasert vold, helse og utdanning, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 61 296  
Nødhjelp: 49 017  
Beslutningspåvirkning:  3 720  
totalt: 114 033 

områdekontor: Pretoria/sør-afrika for det  
sørlige afrika.
Landkontor: lilongwe for Malawi, lusaka for Zambia,  
luanda for angola.
tematisk agenda: Godt styresett, helse og utdanning, vann
og sanitær, katastrofeberedskap, utdanning, myndiggjøring
av urfolk og minoritetsgrupper, bekjempelse av kjønnsbasert
vold, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 72 857 
Nødhjelp: 13 536
Beslutningspåvirkning: 2 992
totalt: 89 386 

områdekontor: Colombo/sri lanka for sør-asia.
Programland: india, Bangladesh, nepal og sri lanka.
tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og fredsbyg-
ging, vann og sanitær, nødhjelp og katastrofeberedskap,
ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, myndiggjøring
av urfolk og minoritetsgrupper, flyktninger og fordrevne,
bekjempelse av kjønnsbasert vold, hiv og aids.
Langsiktig utvikling:  11 471 
Nødhjelp:  -72 
Beslutningspåvirkning: 523 
totalt: 11 921

områdekontor: Vientiane for laos, thailand, Burma og indo-
nesia.
Landkontor: hue for Vietnam.
tematisk agenda: Godt styresett, helse og utdanning, matvare- 
sikkerhet, vann og sanitær, nødhjelp og katastrofeberedskap, 
ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, myndiggjøring 
av urfolk og minoritetsgrupper, bekjempelse av kjønnsbasert 
vold, menneskehandel, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 25 859  
Nødhjelp: 10 899 
Beslutningspåvirkning: 100  
totalt: 36 858 



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  
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


