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Årsmelding

Foto: Paul Jefferey/ACT Alliance. Forsidefoto:Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

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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 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.

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

foto: Henriette bjerke

foto: Øystein Knoph/HSH

Årsmeldingen viser oss at innsatsen 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.

Inger Johanne Wremer,
Avtroppende styreleder
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Kjell Nordstokke
Styreleder

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. 

 STYRETS OPPSUMMERENDE VURDERINGER 2010

Foto: Heidi B. Bye/Kirkens Nødhjelp

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.
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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 legger grunnlaget for ambisjonen i den nye
globale strategien om fokusert vekst de
neste fem årene.

Foto: Arne grieg riisnæs/kirkens Nødhjelp

Naturkatastrofene rammer
mennesker og avslører
makthavere
I 2010 ble verden igjen minnet om naturkreftenes uhyggelige og ødeleggende
kraft. Jordskjelvet på Haiti og storflom-

men i Pakistan drepte flere hundre
tusen mennesker, og flere millioner
mistet hus, hjem og næringsgrunnlag. 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 oppmerksomhet, 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 samfunnet betydelig ansvar for at gjenoppbyggingen 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 reaksjonen var langt tregere enn på Haiti. Den
krevende sikkerhetssituasjonen i deler
av de flomrammede områdene og politiske ekstremisters forsøk på å holde
befolkningen som gisler stilte store krav
til arbeidet.

«Kirkens Nødhjelps lokale nettverk gjorde en stor innsats,
og til sammen har dette sikret Kirkens Nødhjelps
gjenoppbyggingsarbeid på Haiti i flere år fremover»

De overlevende etter jordskjelvet i Haiti vil være avhengig av massiv internasjonal hjelp i mange år fremover.
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Styret er meget godt fornøyd med
Kirkens Nødhjelps respons i møte med
de to katastrofene. Igjen viste organisasjonen evne til å reagere raskt og
adekvat i samarbeid med lokale organisasjoner og gi assistanse i de mest
krevende områdene der andre internasjonale aktører hadde begrensede
muligheter. Samtidig viser de to katastrofene hvor viktig Kirkens Nødhjelps
relasjoner og langsiktig arbeid med å
forbedre samfunnsstyringen og kommunikasjonen 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 støttet initiativet, og gjeldsslette ble senere
vedtatt av de internasjonale finansinstitusjonene.
Ikke alle naturkatastrofer når medienes oppmerksomhet. I 2010 hadde
Kirkens Nødhjelp betydelige nødhjelpsinnsatser 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 lokalbefolkningen.

Foto: Arne grieg riisnæs/kirkens Nødhjelp

Mobilisering av menigheter og
lokalsamfunn
Norske menigheter, lokalsamfunn og
den brede offentlighet ble svært engasjert av situasjonen på Haiti. Norske

kulturarbeidere gjorde en stor mobiliseringsinnsats gjennom Dugnad for Haiti.
De valgte Kirkens Nødhjelp og Norges
Røde Kors som hovedsamarbeidspartnere 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 gjenoppbyggingsarbeid på Haiti i flere år fremover.
Styret merker seg at mobiliseringen
til Pakistan var noe tyngre, men er meget takknemlig for det store og entusiastiske arbeidet de mange frivillige gjorde
i disse ekstraordinære innsamlingsaksjonene.
Norske menigheter og forsamlinger deltok med rekordstor aktivitet og
rekordstort innsamlingsbeløp i fasteaksjonen 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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«Klimaendringenes konsekvenser
for fattige forsterker mange
lokalsamfunns vannkrise. Styret
merker seg derfor at arbeidet
med å sikre folk retten til vann
fortsetter»

Herbert Kisamu skrur den røde tappen mot venstre, og rent vann fosser ut av krana.
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å håndtere klimakrisens konsekvenser
for fattige på. Styret merker seg de gode
tilbakemeldingene på det omfattende
ressursmateriellet som er tilgjengelig
for menighetens katekese, gudstjenestefeiring og henvendelser til lokalsamfunnet. Styret ser denne delen av
fasteaksjonen som uttrykk for Kirkens
Nødhjelps diakonale identitet, særpreg
og forankring.
I tråd med innspill fra representantskapet, igangsatte styret et arbeid for å
tydeliggjøre forholdet mellom Kirkens
Nødhjelp og oppdragsgivernes internasjonale 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 diakoniens forpliktelse til engasjement for andre i nød, fattigdom og undertrykkelse.
Vi vet at fattigdom og nød i hovedsak er
skapt av mennesker. Vi må derfor fremheve 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-

vegelse Changemaker økte også sitt
mobiliseringsarbeid i fasteaksjonen og
deltok i nesten 100 ulike arrangementer.
En betydelig mobilisering fant også sted
gjennom medisinstudentenes humanitæraksjon (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 Mellomkirkelig 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 ressurstappingen 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 bistandens 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 størrelse 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 fellesgoder - 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 ledelse 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 svekker kampen mot fattigdom. Handelssystemet diskriminerer utviklingsland,
klimakrisen øker deres utgifter betydelig, giverlandenes egeninteresser svekker bistandens kvalitet og gjeldskrisen
er fortsatt alvorlig for mange land.
Kirkens Nødhjelp løftet i 2010 én 

«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»
RE SS URS E R RE N N ER U T AV FAT T IG E L A N D!

$

INN:

Årlig global bistand
120 milliarder
US dollar

$

$

UT:

Skattesnyting fra internasjonale
selskaper 160 milliarder
US dollar
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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. Bare ulovlige skatteunndragelser blant annet gjennom
skatteparadiser er beregnet til å utgjøre
et tap for utviklingslandene på 160 milliarder 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 investeringer 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 arbeidet mot korrupsjon og samarbeidet med
kirkeledere og andre religiøse ledere om

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 klimakonferansen i 2012 får et bedre utfall.
Norges sentrale rolle i arbeidet med å få
på plass konkrete finansieringsmekanismer gjorde at Kirkens Nødhjelp spilte en
sentral rolle på dette feltet i den globale,
kirkelige mobiliseringen inn mot toppmøtet i Cancun i desember 2010. Changemaker deltok aktivt og var ungdomsdelen
i den norske delegasjonen.
Heller ikke dette toppmøtet ga de
beste resultater, men la et tilfredsstillende grunnlag for arbeidet fram mot møtet

«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»
mobiliseringen av folkelig budsjettovervåking, 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 parallellkonferanser 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.
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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 Nødhjelp fortsatte arbeidet med temaet,
ikke minst ved mobiliseringen av underskrifter 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 oppmerksomhet i de rike og store utslippsnasjonene forsvinner. Styret er derfor
svært tilfreds med at Kirkens Nødhjelp
øker innsatsen for å dyktiggjøre lokalsamfunn til å møte klimaendringene og
stimulere til alternativ energibruk gjennom både solceller, vannkraft, biogass

og biodiesel. Disse klimaorienterte
tiltakene innrettes slik at de styrker familiene 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 landsbygdutviklingsprogrammer.
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 Changemakerbevegelsen har valgt å rette søkelyset
mot Norges oljeavhengighet, og den
avhengighet av klimaødeleggende aktiviteter dette skaper for landet vårt.
Vold mot kvinner må bekjempes
Vold mot kvinner skjer på mange ulike
måter overalt i verden. I navnet til kulturelle tradisjoner utføres grove overgrep
som kjønnslemlestelse og barneekteskap, 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 hjemmene er arena for undertrykkelse og
vold. Kirkelige og religiøse aktører har
et særlig ansvar for å mobilisere mennesker, styresmakter og lovverk mot slik
praksis, først og fremst fordi religiøse
ledere og religiøse arenaer er de viktigste for håndtering av adferdsnormer,
familiespørsmål og kulturelle tradisjoner i de fleste samfunn, men også fordi
religiøse tradisjoner og forestillinger
ofte brukes til å legitimere voldsbruk.
I 2010 utvidet Kirkens Nødhjelp dette arbeidet betydelig i DR Kongo, blant annet
gjennom en treårig avtale med norske
myndigheter. Arbeidet med å utvikle et
nettverk for å gjennomføre FNs resolusjon 1325 i fem land i Midtøsten fortsatte, og i 2010 ble også Gaza inkludert. Arbeidet 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-

Foto: Paul Jeffrey, ACT Alliance

Kirkens Nødhjelp har boret mer enn 300 brønner i Darfur, med dugnadshjelp fra flyktningene selv.

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 suppleres av landstrategier i 30 land. Målet har
vært å fokusere arbeidet geografisk og
programmatisk og redusere antall samarbeidende organisasjoner for å kunne
øke kvaliteten og innsatsen. Den største
nyvinningen er at virksomheten 
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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 konstruktiv 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 arbeidet, være en sterkere røst nasjonalt

Foto: Heidi B. Bye/kirkens Nødhjelp

blir konsentrert i 12 globale programmer 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 beslutningspåvirkning.
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 ytterligere satsing på antikorrupsjonsar-

Stor giverglede blandt det norske folk under Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010.
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og globalt for rettferdighet, og forbedre
samhandling og kostnadseffektivitet. Alliansen ble lansert i mars
med store og små begivenheter i mer
enn 30 land og med en introduksjonsvideo blant annet på YouTube.
Da den første generalforsamlingen
ble holdt i Tanzania i oktober, hadde alliansen 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 avdelinger 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-

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 ansvarligheten overfor menneskene som
skal nyte godt av arbeidet blir styrket
og synliggjort. HAP – Humanitarian
Accountability Project – er et initiativ fra
store globale humanitære organisasjoner for å sikre slik ansvarlighet og også
ansvarlighet overfor andre interessenter
som organisasjonene har. Dette arbeidet pågår hele tiden, og i 2010 arbeidet
Kirkens Nødhjelp spesielt med oppstarten 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 rettighetsholdere 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 gjennomføringen 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 sikkerhetssituasjonen for Kirkens Nødhjelps utearbeid
krevende. Styret vil særlig minnes de
tre medarbeiderne som mistet livet i
tjeneste i Irak og Sudan.

sikring og analyser som grunnlag for
strategiske valg betydelig. Utrullingen
av økonomisystemet ved alle uterepresentasjonene der det er teknologisk
mulig fullføres i løpet av 2011.
Også i 2010 har enkeltpersoner,
menigheter og lokalsamfunn mobilisert
store midler til Kirkens Nødhjelps arbeid. Innsamlingen til ofrene for katastrofene 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 innsatsen 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 overfor 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 myndigheter 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 organisasjoner 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 organisasjon. Regnskapet viser samtidig
den store betydningen Kirkens Nødhjelp
har for mange fattige og undertrykte
over hele verden. 

«inntektene fra Operasjon Dagsverk
skal brukes i Brasil, og sikrer
Kirkens Nødhjelps arbeid i landet
de neste fem årene»
Foto: Bente Hjertenæs/Kirkens Nødhjelp

og innsamlingssjef Liv Hukset Wang
ble valgt inn i styret, som består av 21
medlemmer - hvorav fire er fra Europa.

Økonomisk resultat og
utfordringer
Regnskapet for 2010 bekrefter det styret
meldte i fjor; at den svært krevende
overgangen til et nytt, globalt økonomisystem 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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 arbeid i norge

Sammen for en
rettferdig verden
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.

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 årlige humanitæraksjon – samlet inn 1,1

millioner kroner til sykepleierutdanning 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 frivillige 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 (innbetalt 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

Foto: roa ld gu t tormsen/K irk ens Nødhjelp

Foto: Jostein Havik Eriksen/Kirkens Nødhjelp

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 jordskjelvet på Haiti, er dette helt unikt og sier
noe om engasjementet i norske menigheter 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 fattige land i tillegg til satsing på fornybar
energi. Underskriftene ble overlevert

31,7 millioner kroner ble samlet inn av norske menigheter
i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2010. Det er historisk
rekord.
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En fullsatt kirke kunne nyte artistparet
Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch og
koret Gaasehud.

Medisinstudentenes årlige humanitæra
sykepleierutdanning i Malawi, ett av Ki
prosjekter.

Regionale klimaseminarer
Kirkens Nødhjelp arrangerte regionale
klimaseminarer på ti ulike steder i
Norge der mennesker fikk møte

Mobilisering
7500 konfirmanter fulgte Facebooksiden Konfirmant 2010 der vi la ut nyttig
og morsom informasjon for bøssebær-

aksjon gikk til
irkens Nødhjelps

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 fantastisk mobilisering som engasjerte folk i
alle aldre. Næringsliv, skoler, barnehager og foreninger samlet seg om innsamling til Kirkens Nødhjelps vannprosjekt i
Mumbeji i Zambia. 

Foto: Walter Mesquita/Viva Rio

Foto: Anders A. Hagen/Åndalsnes Avis

politikere og utfordre dem på klimaspørsmål. I 2010 var det til sammen
330 deltagere. Mer enn 30 stortingsrepresentanter var til stede og fem
biskoper deltok.
Formålet med seminarrekken var
å skolere vanlige folk i lokalt påvirkningsarbeid. 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.

Foto: K a rsten Gundersen/K irk ens Nødhjelp

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. Inntektene fra konserten og salget gikk til
Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors
(se også artikkelen Håp for Haiti).

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

Lokalsamfunnet i Rauma samlet inn 1,1 millioner
kroner gjennom en fantastisk mobilisering som
engasjerte folk i alle aldre.
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Håp for Haiti?
Kirkens Nødhjelp forsterker sin rolle i det internasjonale
katastrofearbeidet etter jordskjelvet i Haiti – en av tidenes
største nødhjelpsoperasjoner.

Tekst og foto: Arne Grieg Riisnæs
– Vi mistet alt vi hadde, men vi overlevde, sier Myrtha Henry (34), som var
gravid med sitt sjette barn da jordskjelvet nærmest jevnet familiens hus med
jorden i den svært så fattige bydelen Bel
Air i hovedstaden Port-au-Prince. Ektemannen 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 partnerorganisasjoner, har Kirkens Nødhjelp også
samarbeidet tett med flere lokale kirkesamfunn 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,

fakta
 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 ressursene.
 Nesten halvparten av alle barn i skolepliktig 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.
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 Landet står overfor en miljøkrise der 97
% av skogsarealene anses å være ødelagte. 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 rapporter bekrefter at en million mennesker
er hjemløse, uten inntekt eller begge deler.
Gjenoppbygging av landet er av Den interamerikanske utviklingsbanken anslått å
koste opp mot 80 milliarder kroner.

Kirkens Nødhjelp driver med psykososialt arbeid i Haiti.
fått alvorlige sår på sjelen. Anna Oliver har et særlig foku

Mange av menneskene som bor der har
us 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.).

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 utviklingspolitisk 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 utviklingsbanken (IDB), Det Internasjonale Jordbruksutviklingsfondet (IFAD), Verdensbanken
og IMF.
– Derfor tok Kirkens Nødhjelp,
Changemaker og Slett U-landsgjelda
(SLUG) initiativ til en underskriftskampanje for å få Norge til å arbeide
for gjeldslette gjennom disse institusjonene. 4500 nordmenn signerte
oppropet på bare få dager. I flere andre
land ble lignende kampanjer satt i gang,
fortsetter Jostein Hole Kobbeltvedt.

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

Ved overleveringen av underskriftene 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 fattigste 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 fortsatt er husløse. Haiti vil trenge omfattende hjelp i mange år fremover.
Stort engasjement i Norge
De dramatiske TV-bildene utløste et
stort engasjement for de jordskjelvrammede i Haiti. ”Dugnad for Haiti” var mer
enn en konsert – det var en stemningsbølge 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 engasjement og var raskt tilstede med personell og hjelp. 
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Tsunami i sakte film
Sommeren 2010 falt monsunregnet kraftigere enn noen gang over Pakistan og utløste en omfattende humanitær katastrofe. Kirkens Nødhjelp og partnerorganisasjoner kom raskt i gang
med hjelpearbeidet.

Tekst: Laurie MacGregor

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

Foto: Saskia Bolt/ICCO/ACT

- Dette er uten tvil en global krise.
Pakistan rammes av en tsunami i sakte
film, sa FNs generalsekretær Ban Kimoon 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.

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.
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Kirkens Nødhjelps lokale partnerorganisasjon delte ut vintertelt
og ulltepper da innbyggerne vendte hjem til landsbyen sin etter at
flomvannet hadde trukket seg tilbake.

Foto: Saskia Bolt/ICCO/ACT

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

fLOMMEN I PAKISTAN
 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.

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 

Kirkens Nødhjelps og lokale
partnerorganisasjoners innsats:
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.
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 CHangemaker

EN VANDRING MOT
DEN NORSKE OLJEAVHENGIGHETEN
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 pyjamaser fulgte de etter store oljetønner som ble båret foran dem i toget.
Søvngjengerne var oljeavhengige, de
var norske og hadde sovet seg gjennom flere tiår med visshet om at fossile
brennstoff er den viktigste årsaken til
de urettferdige klimaendringene. De var
klare for å våkne opp fra drømmeverdenen 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 Nødhjelps ungdomsbevegelse. Vi synes det
er utrolig urettferdig at vår rikdom har
kommet på bekostning av verdens fattige, som rammes hardest av klimaendringene.
Etter hvert begynte politikerne å diskutere norsk olje og effekten på klima
og fattigdom. Men beskjeden var ikke at
vi må stoppe oljefesten mens det enda
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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 oljeavhengigheten. 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 oljeavhengighet i Cancún heller. Men sammen
med resten av verden anerkjente Norge
målet om å ikke la gjennomsnittstemperaturen i verden stige med mer enn to
grader. Det mener vi forplikter. Hvis vi
skal nå togradersmålet, må tre fjerde-

Foto: Nina Rose/Changemaker

Juni 2010: Kick-off for Changemakers oljeavhengigkampanje. Vi går i søvne, men vil våkne opp fra oljedrømmen.

deler av verdens kjente petroleumsressurser 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, eller 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 verdens 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 hovedsakene 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 kampen for et rettferdig klima. Flere tusen
nordmenn har våknet opp fra oljedrømmen. Hvis ikke Norge kan si at nok er
nok, hvem skal da klare det? 
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 miljø og Klimaendring

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.

Tekst: Eivind Archer
Økt tilgang til energi er av stor betydning 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 energispørsmål 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 organisasjonen Barefoot College for å fremme desentralisert 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 solenergisystemer på landsbynivå, i tillegg til å
utvikle en følelse av fellesskap, kontroll
og eierskap.
Kirkens Nødhjelp valgte å samarbeide med nettopp Barefoot College
fordi organisasjonen har en helt egen
tilnærming til hvordan man driver en
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slik opplæring på landsbynivå. Visjonen
er å sørge for at fattige mennesker i distriktene blir helt selvforsynte og teknisk
eller økonomisk uavhengige av noen
utenfra. Det legges vekt på å mobilisere
hele lokalsamfunn og sørge for at planene for innføring av ny teknologi er eid
og akseptert av alle, og det legges vekt
på at de som får opplæring i all hovedsak 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 besluttet at man skulle videreføre arbeidet
i Zambia.
Arbeidet med solenergi og landsbyelektrifisering i Zambia er konsentrert
i distriktet Kabompo nordvest i Zambia, nær grensen mot Angola. I første
omgang er det 400 husholdninger og en
grunnskole som er i ferd med å bli elektrifisert i fire landsbyer, som sammen
utgjør området Dikolong'a.
I 2010 ble seks kvinner fra Dikolong'a
sendt til opplæringssenteret som Barefoot 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-

nomfører opplæringen av sine ”barfotingeniører” 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 dugnadsorganisering. Kvinnene skal selv montere
og installere solenergiutstyret når dette
blir levert i starten av 2011. 

barefoot college
 The Barefoot College ble startet i 1972.
Visjonen er at løsningene på fattigdomsproblemene 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 drikkevann.
 Kirkens Nødhjelp finansierer solenergiprosjekter 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.

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp
Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Boucar Amadou leser lekser foran lykta drevet av solenergi hver kveld. Fra solenergi-prosjektet i Timbuktu, Mali.

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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 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.

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-resolusjoner 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 Kirkens Nødhjelp en global evaluering av
arbeidet mot kjønnsbasert vold som
viste at en har lykkes med å skape økt
refleksjon, bryte tausheten og redusere 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 mannskultur 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 tradisjoner, til dokumentasjon av overgrep mot
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kvinner og barn og til påvirkningsarbeid
overfor myndigheter, tradisjonelle og
religiøse autoriteter i forhold til lovverk
mot kjønnsbasert vold og diskriminering.
 I Midtøsten ble en serie konsultasjoner mellom kvinneorganisasjoner gjennomført for å fremme kvinners deltakelse 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. Eksempler på aktiviteter er arbeid med en
ny lov som kriminaliserer handel med
barn og kvinner og konsultasjoner med
parlamentarikere, kampanjer, publikasjoner og bruk av radio og sms.
 I Guatemala ble en rapport som dokumenterer kvinnedrap brukt til arbeid
med nytt lovverk om vold mot kvinner.
 I Pakistan var det i 2010 oppstart av
et nytt program for kvinners arverettigheter og mot tvangsekteskap.
 I Kenya og Etiopia bar arbeidet for
en ny lov som kriminaliserer kjønnslemlestelse.
Irak
Siden 2004 har Kirkens Nødhjelp bidratt
til møteplasser som del av et program
for demokratibygging og menneskerettigheter i Irak gjennom opprettelse
av kvinnehus, kapasitetsbygging og

nettverksarbeid. I samarbeid med flere
kvinneorganisasjoner i Irak og i regionen, 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, midlertidige ekteskap, menneskehandel,
selvmord og drap. Bare i 2007 ble det
kartlagt at 4000 kvinner hadde forsvunnet 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 innskrenket med islamistgruppers økte
innflytelse. Mali er nr. 131 av 134 land
når det gjelder ulikheter mellom kvinner
og menn. Den nye foreslåtte familieloven, som vil gi kvinner arverettigheter
og forbyr barneekteskap, ble møtt med

Foto: Henriette Bjerke/Kirkens Nødhjelp

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.

drapstrusler og demonstrasjoner, og
loven ble trukket tilbake. Av positive
resultater oppnådde vår partner Apaf
Muso Danbe i Nord-Mali at 16 landsbyer 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 Nødhjelp 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 menneskerettighetspris for sitt arbeid for voldtatte
kvinner i Kongo. 

Konferanse om voldtekt

ny ressurs fra Kirkenes Verdensråd

 I samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening arrangerte Kirkens Nødhjelp
en større nasjonal konferanse om voldtekt i
Oslo 10. september 2010. Over 200 personer
fra helse- og justissektoren og ulike organisasjoner deltok. Konferansen var støttet av
justisdepartementet og barne- og likestillingsdepartementet og fikk stor medieoppmerksomhet.

 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 refleksjon. Håndboka er særlig relevant for å promotere en positiv
mannsrolle innenfor kirkelige institusjoner og som ressurs for
prosjekter som på teologisk grunnlag utfordrer kjønnsdiskriminering og voldelig praksis innenfor kirkesamfunn.
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 Administrasjon og forvaltning

Antikorrupsjonsarbeid 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 organisasjonen er involvert.

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
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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. 

Foto: Greg Rødland Buick/kirkens Nødhjelp

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.

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.
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Kirkens Nødhjelps representantskap og styre 2010
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 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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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)

Kirkens Nødhjelps ORGANISASJONSKART 31.12.2010
OPPDRAGSGIVERE
Kirker og kirkelige organisasjoner i Norge
REPRESENTANTSKAP

STYRE

Changemakerbevegelsen

SEKSJON FOR REGNSKAP
Caroline Hordvik
(konst)
SEKSJON FOR GLOBAL
finans
Maria Agøy Sand

GENERALSEKRETÆR
Atle Sommerfeldt
ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR
Torbjørn Buer

Internrevisor

LEDERGRUPPE
Generalsekretær, assisterende generalsekretær og avdelingsledere

ØKONOMIAVDELINGEN
Anders Østeby

HR - RÅDGIVERE

HR - AVDELINGen
Steinar Bakken

SEKSJON FOR
KVALITETSSIKRING
Hanne E. Serck-Hanssen

SEKSJON FOR DRIFT OG
FELLESTJENESTER
Ole Bjørnar Lunde

UTENLANDSAVDELINGEN
Anne Kristin Sydnes

STABSEKSJONEN
Eivind Aalborg
SEKSJON FOR
TEMATISK RÅDGIVNING
Gwen Berge

UTVIKLINGSPOLITISK AVDELING
Wenche Fone

SEKSJON FOR
INFORMASJON OG
FASTEAKSJONEN
Heidi B. Bye

SEKSJON
FOR
MEDIA OG KAMPANJE
Sindre Tollefsen

KOMMUNIKASJONS- OG
INNSAMLINGSAVDELINGEN
Liv Hukset Wang

SEKSJON
FOR
INNSAMLING
Nils Harald Strøm

BEREDSKAPSSEKSJONEN
Arild Isaksen

SEKSJON FOR LATINAMERIKA, EUROPA OG
GLOBALE PROGRAMMER
Johan Hindahl
LATIN-AMERIkA
Regionskontor:
Guatemala
Landkontor: Haiti

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

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
ØST-AFRIKA
Kirsten Engebak

Subregionalt kontor:
Kenya, Rwanda
Landkontor:
Eritrea, Etiopia, Sudan,
Tanzania

SEKSJON
FOR
NETTVERK
Einar Tjelle
REGIONER
Nord
Trøndelag
Møre og Romsdal
Vest
Rogaland
Telemark og Agder
Buskerud og Vestfold
Oslo, Asker og Bærum
Østfold og Akershus
Hedmark og Oppland

Changemaker
Communication for
Change

SØR-ASIA
Regionskontor:
Sri Lanka
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PERSONAL

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
Ved utgangen av 2010 hadde Kirkens Nødhjelp 146,3 faste stillinger. Disse var
fordelt på de ulike avdelingene på følgende måte:
Utenlandsavdelingen
Kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen
HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Utviklingspolitisk avdeling
Generalsekretariat

54,8
44,8
11,8
23,9
7,0
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
Midlertidige prosjektstillinger
hovedkontoret
Totalt hovedkontoret
Stillinger ved representasjonene

118,5

136,3

146,3

141,15

146,3

17,3
135,8
40,0

17,5
153,8
42,0

24,5
170,8
37,0

9,5
150,7
33,3

9,0
155,3
37,0

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

Ledere
Medarbeidere

Hovedkontoret

Representasjonene

Kvinner
45%
60%

Kvinner
55%
53%

Menn
55%
40 %

Menn
45 %
47%

	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
			

Publikasjoner
Følgende publikasjoner ble utgitt i 2010:

Understanding the issues 1/2010
“Yara and the Fertilizer Industry in Malawi”. En rapport utarbeidet på oppdrag
fra Kirkens Nødhjelp av professor Stein
Holden og Rodney Lunduka, Universitetet
for miljø- og biovitenskap.
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“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 organisasjoner, blant annet Eurodad, Forum
syd og Tax Justice Network.
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”Norge – en krigsprofitør?” Rapport skrevet av Hilde Wallacher
(PRIO) på oppdrag fra Forum for
Utvikling og Miljø (ForUM), Kirkens Nødhjelp og Changemaker.

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

Aktivitetsregnskap og BALANse 2010

nok ‘000

31.12.10
31.12.09
2010
2009
EIENDELER			
ANSKAFFEDE MIDLER		
		
Anleggsmidler			
Medlemsinntekter (Changemaker)
160
198
Inventar, utstyr og eiendommer
67 381
70 760
		
Langsiktige fordringer			
Tilskudd - Offentlige bidrag		
Aksjer og aksjefond			
Norad
207 011
149 483
Sum anleggsmidler
67 381
70 760
UD	
237 729
278 872
Andre offentlige tilskudd
4 648
4 475
Omløpsmidler			
Adm Bidrag
30 393
27 518
Lagerbeholdning
1 944
2 344
Sum offentlige bidrag
479 781
460 349
Kortsiktige fordringer
98 013
69 117
		
Verdipapirer
111 156
103 852
Andre tilskudd/Andre org
144 676
177 927
Kontanter, bank, post
154 454
109 097
		
Sum omløpsmidler
365 567
284 410
Innsamlede midler, gaver
183 276
127 973
			
		
SUM EIENDELER
432 947
355 170
Opptjente inntekter fra operasjonelle
			
aktiviteter som skaper inntekt
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD			
(husleie/annonser)
14 051
12 722
Finans- og investeringsinntekter
10 227
19 622
Formålskapital			
Andre inntekter
10 704
Grunnkapital
73 661
71 600
SUM ANSKAFFEDE MIDLER
842 875
798 790
Formålskapital med eksternt pålagte
		
restriksjoner/bindinger
FORBRUKTE MIDLER		
Øremerkede prosjektmidler
61 089
10 169
		
Formålskapital med selvpålagte
Kostnader til anskaffelse av midler
27 364
27 691
restriksjoner/bindinger
		
Katastrofereserve
11 721
11 721
Kostnader til organisasjonens formål		
Testamentariske gaver reserve
4 365
3 635
Tilskudd, bevilgninger og gaver til
Personalreserve
419
804
andre org. (partnere)		
Annen formålskapital			
Afrika
111 645
121 904
Fri formålskapital
10 645
9 077
Asia
91 036
109 236
Europa
7 172
571
Sum Formålskapital	
161 900
107 007
vLatin-Amerika
46 389
7 947
			
Globalt
9 044
30 591
Forpliktelser			
Norge
2 051
7 755
			
Sum tilskudd , bevilgninger og gaver
267 338
278 004
Avsetninger for forpliktelser
		
Pensjonsforpliktelser
16 488
20 192
Kostnader til egne aktiviteter som
Andre langsiktige avsetninger
418
377
oppfyller formålet		
Sum avsetninger for forpliktelser
16 906
20 569
Afrika
251 361
291 150
			
Asia
76 539
84 046
Langsiktig gjeld			
Europa
309
977
Lån BG3
31 500
33 600
Latin-Amerika
24 023
3 284
Sum langsiktig gjeld
31 500
33 600
Globalt
37 839
22 921
Sum
390 070
402 378
Kortsiktig gjeld			
Norge
39 070
35 247
Kortsiktig gjeld til donor
6 706
15 837
Sum Kostnader til egne aktiviteter
429 141
437 625
Annen kortsiktig gjeld
215 937
178 158
Sum formålsaktiviteter
696 478
715 630
Sum kortsiktig gjeld
222 642
193 995
Administrasjonskostnader
58 423
78 842
Sum administrasjonskostnader
58 423
78 842
Sum gjeld	
254 142
227 595
SUM FORBRUKTE MIDLER
782 265
822 163
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
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

432 947

355 170
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Formålsaktiviteter utenfor Norge

nok ‘000

A = Advocacy
LTD = Long-term development
E = Emergency

Region/Country

Allocation own activities	Transfers	Total

Region/Country

A

E

LTD

Total

A

E

LTD

Total

A

E

LTD

Total

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

-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

Regional Latin America

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

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

-

-

-

-

-

-

184

184

-

-

184

184

233

12 079

-1 007

11 305

-

-

-

-

233

12 079

-1 007

11 305
200

Middle East, Afghanistan

Egypt
Iraq
Israel

-

-

-

-

-

-

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

273

-

622

894

-

- 		

-

273

-

622

894

-

-

455

455

-

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

Regional South Asia
Sri Lanka

32

-212

1 399

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

A = Advocacy
LTD = Long-term development
E = Emergency

Region/Country

Allocation own activities	Transfers	Total

Region/Country

A

Africa
Southern Africa
Angola
Botswana
Malawi
Mozambique
Regional Southern Africa
South Africa
Zambia

E

LTD

Total

A

E

LTD

Total

A

E

LTD

Total

5 414

90 518

147 584

243 516

9 799

14 112

88 348

112 259

15 213

104 630

235 932

587

4 498

45 023

50 108

2 405

9 038

27 835

39 277

2 992

13 536

72 857

89 386

-

-

9 980

9 980

-

-

6 326

6 326

-

-

16 307

16 307

355 775

-

-

-

-

-

-

1 393

1 393

-

-

1 393

1 393

187

3 425

20 268

23 880

-

9 038

6 259

15 297

187

12 463

26 528

39 177

-

-

193

193

-

-

1 050

1 050

-

-

1 243

1 243

-2

-

6 476

6 474

1 530

-

4 340

5 870

1 528

-

10 816

12 344

99

-

-

99

800

-

850

1 650

899

-

850

1 749

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
230 023

Eastern Africa

4 827

83 893

86 969

175 689

7 394

1 184

45 756

54 334

12 221

85 077

132 725

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

2 646

7 400

9 938

19 984

150

-

3 146

3 296

2 796

7 400

13 084

23 280

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

Ethiopia
Kenya

Sudan-Juba
Tanzania
Uganda

-

58 996

39 568

98 564

4 750

1 000

8 564

14 314

4 750

59 996

48 132

112 878

1 068

11

4 390

5 469

-

-

-

-

1 068

11

4 390

5 469

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-0

-0

-

-

-

-

-

-

-0

-0

19

-

-

19

-

-

-

-

19

-

-

19

Human Resources
Management
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

251 026

423 020

22 579

62 860

162 218

247 658

52 750

204 684

413 244

670 678

Grand Total

30 170

141 824
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 Regional oversikt

nok ‘000

Latin-Amerika	EuropA	
Tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og
fredsbygging, utdanning, vann og sanitær, ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, støtte til flyktninger og
fordrevne, bekjempelse av kjønnsbasert vold, menneskehandel, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 6 218
Beslutningspåvirkning: 100
Totalt: 6 318

Regional representasjon: Guatemala City/Guatemala
for Sentral-Amerika og Cuba.
Landkontor: Haiti
Tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og fredsbygging, 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

Desember 2010
Kirkens Nødhjelps landprogram
Land som får programstøtte av Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp støtter også partnere i Serbia, Russland,
Botswana, Zimbabwe og Nepal.

VEST-AFRIKA 	ØST-AFRIKA
Regional representasjon: Bamako/Mali for VestAfrika.
Tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering 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
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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, ressursmobilisering og lokal kapasitetsbygging, myndiggjøring av urfolk og minoritetsgrupper, flyktninger og fordrevne, bekjempelse av kjønnsbasert vold, menneskehandel, hiv og aids.
Langsiktig utvikling: 132 725
Nødhjelp: 85 077
Beslutningspåvirkning: 12 221
Totalt: 230 023

MIDTØSTEN, VEST- OG SENTRAL-ASIA 	SØR-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: Colombo/Sri Lanka for Sør-Asia.
Programland: India, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka.
Tematisk agenda: Godt styresett, konflikthåndtering og fredsbygging, 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

sør-AFRIKA 	SØRØST-ASIA
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: Vientiane for Laos, Thailand, Burma og Indonesia.
Landkontor: Hue for Vietnam.
Tematisk agenda: Godt styresett, helse og utdanning, matvaresikkerhet, 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
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Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker
og organisasjoner over hele verden for å avskaffe
fattigdom og urettferdighet.
Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig
for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker
til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter,
næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige
beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal
organisasjon for global rettferdighet. Vårt arbeid
utføres uten intensjon om å endre menneskers
religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater er
Kirkens Nødhjelp medlem av ACT Alliance, en av
verdens største humanitære allianser. Alliansen
består av kirkelige organisasjoner over hele verden
og samarbeider med organisasjoner uavhengig
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

