2009

Årsmelding

Foto: Greg Rødland Buick/kirkens Nødhjelp

Håp for framtiden? Klimaendringene har gjort leveforholdene vanskeligere for mange mennesker i Dove-distriktet i det nordlige
Mali. Men for Salimatou Abdoulaye og hennes fire måneder gamle datter Belquisa er framtiden lysere. En ny brønn i landsbyen gir
rent vann til drikke, matlaging og vask. Historien om Salimatou Abdoulaye ble kjent gjennom Kirkens Nødhjelps julekampanje i 2009.
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Regional oversikt
Der ikke annet er oppgitt er artiklene hentet fra Kirkens Nødhjelps sluttrapport til Norad 2005-2009.

 Forord ved styreleder

Mer enn enkelthendelser
Arbeid for klimarettferdighet preget Kirkens Nødhjelp i 2009. Klimaseilasen til København i desember var en
vekker for alle som deltok, og i fastetiden ble det bokstavelig talt ropt SOS fra sør.

Under visjonen ”Sammen for en rettferdig
verden” satser Kirkens Nødhjelp på
medarbeidere, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og støttespillere for å gjøre
en innsats sammen med - og for - vår
neste på mange kontinenter.
Norske myndigheter har tro på Kirkens
Nødhjelp og bevilger penger til arbeidet for
noen av de mest utsatte i mange av verdens
mest sårbare samfunn. Oppmuntringen til
å stå på kommer fra enkeltpersoner og
grupper som engasjerer seg i kampen
for de fattige. Det er fantastisk å erfare at
nordmenn mobiliserer så sterkt når det
gjelder. Hjerter berøres når katastrofer
rammer. Det gir håp.
Mobilisering for fattige, nødlidende og
undertrykte innebærer også kamp mot
negative konsekvenser av klimaendringer.
Klimaendringene rammer de fattigste og
mest sårbare først. Den klimaendring som
mange forskere og statsmenn snakker om,
siger etter hvert inn i vår bevissthet, og vi
spør: Hvordan kan så store utfordringer
finne sine bærekraftige svar?
I virkelighetens verden betaler fattige
og undertrykte en høy pris for vår uetiske
måte å forvalte og fordele jordas ressurser
på. Allerede i dag drives millioner på flukt
fordi vannkilden deres har tørket ut eller
hjemmene deres er revet bort av flom. En
bonde i Kenya hadde 88 kyr. Han måtte
selge 50, og resten døde. Nå har han
ingen igjen og måtte flytte til byen, hvor
det er stor arbeidsledighet. En annen
bonde undrer seg over hvorfor solen er
blitt så mye sterkere. Den er så sterk at
den tørker ut jorda hans. Han ser mot
himmelen og lurer på hvorfor det regner
på andre tider av året enn tidligere, slik at
han ikke lenger kan dyrke korn og skaffe
mat til familien. Tre år med tørke har
desimert lokalsamfunnenes økonomi.
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Fattige mennesker i Sør merker
allerede klimaendringene på kroppen.
Mange opplever at omgivelsene er blitt et
goldt ørkenlandskap. De ser at fruktbare
hager er tørket inn og at torner og tistler
har overtatt mark som en gang var dyrkbar.
For dem er dette fattigdommens ørken
som etterlater seg angstens og redselens
ødemarker. Når vi vet at hvert femte barn
i Somalia er underernært, blir det tydelig
at det er behov for å bevare og nydyrke
jord. Vi har bare én jord som Gud har gitt
oss til å forvalte. Negative konsekvenser
av klimaendringene rammer fattige
mennesker hardest. Vi har et ansvar
overfor dem og det skaperverket vi er en
del av.
Klimaseilasen, som Kirkens Nødhjelp
og Framtiden i våre hender organiserte
i desember 2009, ble en vekker for oss
som deltok. ”Pearl of Scandinavia”
var fullastet med klimaengasjerte
mennesker. Seminarene ombord økte
vår kunnskap om hvilke utfordringer
vi står overfor. Biskop Desmond Tutus
appell på Rådhusplassen i København
og gudstjenesten i Vor Frue Kirke ble en
sterk opplevelse av et globalt fellesskap
der vi hver på vår plass er ansvarlig for
vår jord. De norske biskopenes og andre
kirkelederes aktive tilstedeværelse på
turen synliggjorde at kirkene er i front i
kampen for en bedre verden.
Har vi også en indre klimakrise?
Lille meg kan da ikke bidra så mye, føler
mange. Men følelser er ikke pålitelige som
veivisere for våre handlinger. Føleri er ikke
særlig brukbart som kompass. Å fraskrive
seg personlig ansvar er lett når vi står
overfor store globale utfordringer. ”Dette
blir for mye for oss” og ”vi har ikke vondt av
det vi ikke med sikkerhet vet”, sier mange.
Men jo, vi har veldig vondt av det vi ikke vet,
men bare aner og fornemmer. På sikt kan
vi måtte betale en skyhøy pris for at vi ikke

reagerer og agerer relevant og i tide. Det
å ikke reagere går helt av seg selv, og de
destruktive kreftene vil ha gode kår.
Det motsatte krever arbeid, årvåkenhet
og ansvar. Gud og skaperverket, som vi er
en del av, er uløselig bundet sammen.
Fordi vi gjenkjenner Guds bilde i hvert
menneske, har vi et ansvar for å bidra til
at verden blir et bedre sted for alle som
lever her. Vi har jorda til låns. ”Noen må
våke i verdens natt,” synger vi. Frukter av
arbeidet vil vise seg i form av færre fattige
og færre konflikter som skader og krenker
menneskeverdet. Bonden i Kenya vil igjen
kunne smile og si at sol og jord gir vekst og
nok føde til familien.
”La oss elske, ikke med tomme ord,
men i gjerning og sannhet,” sa Kristus.
Kjærlighet, håp og tro kan sette oss i
bevegelse. Det er mange i verden som
drømmer om en ny og bedre framtid,
og vi kan være med på å la drømmen bli
virkelighet. Alle på kloden er i samme
båt. Vårt ansvar er å reagere og agere når
utfordringene kommer. 

foto: Øystein Knoph/HSH

Av styreleder Inger Johanne Wremer

Inger Johanne Wremer,
Styreleder
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– ET KREVENDE ÅR
Samarbeid med ulike kirkelige organisasjoner og nettverk har alltid vært viktig for Kirkens Nødhjelp. I 2009 ble
arbeidet med ACT Alliance sluttført, og dette samarbeidet vil føre til at Kirkens Nødhjelp står sterkere rustet
til å møte utfordringene i en globalisert verden og gi hjelp til flere mennesker.

terspørselen etter råvarer har de siste
årene bidratt betydelig til Afrikas økonomiske vekst. Finanskrisen reduserte
denne etterspørselen, og dette førte til
økt arbeidsledighet og lavere inntekter
for statene og næringslivet i fattige land.
I mange år har emigranter fra fattige land
sendt langt større økonomiske summer
til sine familier enn den samlede statlige
bistanden. Disse emigrantene og gjestearbeiderne ble rammet ekstra hardt av
vertslandenes dårligere økonomi. Etter
finanskrisen har mange familier i fattige

land fått mindre inntekter fra sine slektninger i de rike landene. Disse forholdene,
sammen med økte matvarepriser, er hovedgrunnen til at antall mennesker som
lever i absolutt fattigdom har økt med opp
mot 10 % det siste året.
Kirkens Nødhjelp har først og fremst
merket finanskrisen ved økte behov
i landene vi arbeider i. Dessuten har
søsterorganisasjoner i europeiske og
nordamerikanske land hatt strammere
økonomi, og våre felles partnere har
derfor fått en vanskelig situasjon. 

Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

På flere områder har 2009 vært et
krevende år for Kirkens Nødhjelp, men
styret har også sett at hjelpearbeidet som
drives gjennom organisasjonens mange
samarbeidspartnere nytter. Styrets reise
til Øst-Afrika ga mange og sterke møter
med enkeltpersoner som har fått nye
muligheter til et verdig liv.
Finanskrisen gjorde 2009 til et krevende år for internasjonal bistand. Den
rammet fattige land direkte, og mange
rike lands evne til å prioritere bistand
ble betydelig redusert. Den globale et-

Både klimaendringene og finanskrisen har ført til større behov for hjelp i landene der Kirkens Nødhjelp arbeider.
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Biskop Helga Haugland Byfuglien og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med over
tusen miljøengasjerte nordmenn på vei til klimakonferansen i København.

Kirkens Nødhjelp registrerte også svakere
innsamlingsresultat enn budsjettert, slik
at vi har måttet kutte planlagte aktiviteter
i de fleste landene.
I hele Europa pågår det nå en omfattende debatt om bistandens rolle, resultater og innretning. Kritikken kommer fra
ulike hold, både faglig og politisk. Det er
en svakhet ved mange av bidragene at de
i for stor grad omtaler bistanden som ett
system og i for liten grad ser fattigdomsutfordringene i en mer helhetlig, utviklingspolitisk sammenheng. Dessverre fokuserer mye av kritikken på det som omtales
som ”de store bistandsoverføringene”,
mens virkeligheten er at bistandsoverføringene fra Nord til Sør er betydelig mindre enn pengestrømmen fra Sør til Nord.
Det norske bistandsbudsjettet er stort
som andel av bruttonasjonalinntekten,
men i absolutte tall er Norge fortsatt en av
de mindre donorene globalt. Det er også
beklagelig at det er planlagt å bruke hele 8
% - ca. to milliarder kroner - av bistandsbudsjettet i 2010 for å finansiere utgifter til
flyktninger i Norge. En særlig viktig debatt
i årene fremover blir hvordan bistanden
skal innrettes i land der staten ikke fungerer eller i stater som er styrt av diktatorer.
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Styret ønsker en konstruktiv debatt om
bistand og utviklingspolitikk, og Kirkens
Nødhjelp vil også i årene fremover være en
aktiv deltager i denne debatten.
HUMANITÆRE KRISER I POLITISKE
KONFLIKTER
Politiske forhold bidro også i 2009 til å
forsterke humanitære kriser i flere land,
og de fattigste og mest sårbare rammes
fortsatt hardest. Kirkens Nødhjelp er
sterkt involvert i flere slike land og områder: Afghanistan, Pakistan, Gaza, Darfur, Sør-Sudan, Irak, Den demokratiske
republikken Kongo (DR Kongo), Eritrea og
Somalia. Handlingsrommet for humanitære organisasjoner i flere av disse
landene har blitt betydelig redusert,
enten av sikkerhetsgrunner eller av
politiske årsaker eller på grunn av en
kombinasjon av begge. Kirkens Nødhjelp
forsøker, sammen med våre partnere,
på ulike måter å ansvarliggjøre politiske
beslutningstakere i de aktuelle landene
slik at de sikrer fattiges rettigheter og liv.
Selv om resultatene ofte er begrensede,
er det styrets oppfatning at det vil være
etisk uansvarlig ikke å drive denne formen for påvirkningsarbeid.

Erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika overra
million underskrifter til FNs klimasjef Yvo de Bo

Flere kriserammede land begrenser
nå frivillige organisasjoners handlingsrom
for beslutningspåvirkning. Dette gjelder
både internasjonale og nasjonale organisasjoner. Det er avgjørende for bistandens
resultater at den samordnes; det gjelder
også nasjonale, og spesielt internasjonale, organisasjoners virksomhet i et land.
Det er derfor legitimt at virksomheten til
ikke-statlige organisasjoner, særlig internasjonale organisasjoner, i et land blir
regulert og i størst mulig grad tilpasset
landets utviklingsplaner. Dessverre ser vi
imidlertid at dette legitime hensynet også
brukes av enkelte regjeringer for å rettferdiggjøre innskrenkninger i organisasjonenes ytringsfrihet og begrense deres
mulighet til å overvåke maktmisbruk.
Kirkens Nødhjelp arbeidet i 2009 aktivt
for å styrke det sivile samfunn i våre programland og for å mobilisere for å holde
myndighetene ansvarlig for sine handlinger. Kirkens Nødhjelps samarbeid med
kirkelige og andre trosbaserte organisasjoner blir i dette perspektivet enda viktigere i årene fremover fordi disse organisasjonene har en folkelig forankring og en
posisjon som gjør at de kan utfordre egne
lands myndigheter på en troverdig måte

Foto: Jostein Havik Eriksen/Kirkens Nødhjelp

Foto: Cathrine Haugeli Halvorsen/Kirkens Nødhjelp

akte mer enn en halv
oer.

Fire norske konfirmanter besøkte Bangladesh for å lage film fil fasteaksjonen. Foran fra venstre:
Ingvild, Homida, Asha og Ingeborg. Bak fra venstre: Edvard, Saddi, Jorif og Ole Kristian.

og ikke i samme grad som andre frivillige
organisasjoner rammes av innskrenkinger.
Kirkens Nødhjelps erfaring viser at det
fortsatt er mulig å arbeide for å forbedre
fattige og utsatte menneskers levekår i
land med store restriksjoner på ytringsfrihet, politisk frihet, organisasjonsfrihet og
bevegelsesfrihet. Selv om handlingsrommet er begrenset, er det mulig å ta opp kritiske anliggender med lokale og nasjonale
myndigheter slik at de tar et større
ansvar for de fattiges levekår i sine land.
Arbeidsforholdene for Kirkens Nødhjelp
i slike land er imidlertid krevende både
med hensyn til økonomiforvaltning og sikkerhet for personell og samarbeidende
organisasjoner.
KLIMATILPASNING OG KLIMARETTFERDIGHET
I mange land har store deler av befolkningen ikke tilgang til energi. Denne energikrisen rammer de fattige hardt. Det er
både naturlig, nødvendig og rettferdig
at fattige land og folk får økt energitilgang slik at de kan komme seg ut av fattigdomsfellen. Styret er derfor glad for
at Kirkens Nødhjelp har igangsatt ulike
tiltak for å bedre fattiges tilgang til energi i

våre programland. Omleggingen fra forurensende til fornybar energi er avgjørende
for å skape bærekraftig utvikling og bidra
til å oppnå klimamålene.
I 2009 mobiliserte Kirkens Nødhjelp
bredt for å bidra til at verdens statsledere
skulle bli enige om en rettferdig og
forpliktende klimaavtale på toppmøtet i
desember. Sammen med våre europeiske
søsterorganisasjoner og flere nettverk
av organisasjoner i Afrika og Asia ble
det lagt et ambisiøst løp frem mot
forhandlingene i København for å påvirke
myndighetene i de respektive land. Et
viktig resultat var forberedelsen som
afrikanske organisasjoner i det sivile
samfunn hadde sammen med afrikanske
parlamentarikere før møtet.
Fasteaksjonen 2009 fokuserte på de
fattiges møte med klimaendringene, og
sammen med Changemaker og kirkene i
Norge ble det organisert en underskriftskampanje som samlet mer enn 30.000
underskrifter for en rettferdig klimaavtale.
Hovedmobiliseringen var klimaseilasen til
København sammen med den livssynsnøytrale organisasjonen Framtiden i våre
hender. Hele Den norske kirkes ledelse
og sentrale ledere i flere andre kirkesam-

funn deltok sammen med 1200 andre deltagere. Seilasen ble innledet med et flott
program på TV2 i beste sendetid lørdag
12. desember.
Styret er svært fornøyd med samarbeidet i den brede kirkelige alliansen i prosjektet Skaperverk og bærekraft, som ble
omtalt i fjorårets årsmelding. Mobiliseringen og gjennomføringen av den politiske
kampanjen og klimaseilasen var svært
vellykket og skapte betydelig bevissthet i
offentligheten og i nettverket om kirkenes
og Kirkens Nødhjelps klimaarbeid.
FNs klimatoppmøte i København ga
svært få konkrete resultater. Det positive
var at samtlige politiske ledere i verden
bekreftet klimakrisens alvor og at det må
handling til. Det negative var at en ikke fikk
på plass noen forpliktende avtale, og de
ambisjoner som ble uttalt er altfor svake
til å kunne møte klimakrisen i fattige land.
I årene fremover vil Kirkens Nødhjelp fortsette mobiliseringen for en rettferdig og
forpliktende klimaavtale. Dette må vi gjøre
fordi vi ser konsekvensene av klimaendringene i vårt daglige arbeid i verdens fattige land. Styret vil understreke at politiske
myndigheter, først og fremst i industrialiserte land - men også i industrialiserte 
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utviklingsland, må ta sitt ansvar slik at
risikoen for en omfattende og global klimakrise reduseres og at følgene av allerede
pågående klimaendringer reduseres for
fattige mennesker.

Noen av de mange tusen kvinnene som er blitt voldtatt i Kongo får støtte til å vende tilbake til livet
på Dorcas Hus i Bukavu.
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for å bekjempe vold mot kvinner. Et fint
eksempel på dette er samarbeidet med de
tre kirkerådene i Zambia om en erklæring
der de forplikter seg til å arbeide for likestilling og mot kjønnsbasert vold i kirke
og samfunn.
UTVIKLING AV ORGANISASJONEN
Arbeid med ny global strategiplan
De berettigede kravene om at bistandsorganisasjoner må dokumentere resultater bedre og sikre høy kvalitet i arbeidet
gjør det nødvendig å fokusere virksomheten geografisk og tematisk og redusere
antall samarbeidsorganisasjoner. Kirkens
Nødhjelp har i løpet av 2009-2010 utarbeidet en ny global strategiplan for 20112015. Styret har hatt saken til behandling
flere ganger. Målsettingen er å videreføre
hovedlinjene som ble lagt i den forrige
globale strategiplanen (2005-2010), men
foreta ytterligere fokusering. Målet med
fokuseringen er økt kvalitet på arbeidet
som grunnlag for økonomisk vekst slik at

Foto: Anette Os/Kirkens Nødhjelp

Foto: Cathrine Bøe Gjesti/Kirkens Nødhjelp

KAMPEN MOT KJØNNSBASERT VOLD
I 2009 fortsatte Kirkens Nødhjelp å sette
søkelyset på den ekstreme volden mot
kvinner som de krigførende partene i DR
Kongo utøver. Et omfattende program for
å bekjempe dette utvikles nå med støtte
fra norske myndigheter. Overgrepene er
massive, og programmet forsøker å hjelpe
ofrene for voldsbruk ved både helsetiltak og reintegrering i lokalsamfunnet. Styret fikk selv se dette arbeidet på
nært hold i 2009 ved besøkene til Panzihospitalet og Dorcas House i Bukavu. Her
får mange hundre kvinner nytt liv hvert
eneste år. Samtidig adresserte Kirkens
Nødhjelp de underliggende årsakene til
volden: kjønnsroller, den politiske konflikten og plyndringene av naturressurser
for å finansiere overgrepene. I samarbeid

med Forbrukerinspektørene (FBI) i NRK
ble det samlet inn over fem tusen underskrifter i en nettbasert kampanje der en
ber norske myndigheter om å opprette
en ombudsmannsordning for bedrifters samfunnsansvar. Arbeidet med å
tilbakeføre familiene til militsmedlemmer i DR Kongo til Rwanda, noe som vil
redusere volden betydelig, går imidlertid
saktere enn ønskelig.
Det er startet et omfattende program
i fem land i Midtøsten for å bidra til å
gjennomføre FNs resolusjon 1325 om
statens beskyttelse av kvinner mot vold
og stimulering av kvinners deltagelse i
samfunnsprosesser. Her har en lyktes i å
engasjere bredt, og det er utarbeidet en
omfattende handlingsplan for arbeidet.
Selv om det er langt frem er prosessen i
seg selv viktig fordi den skaper nettverk av
kvinner i ulike land.
Styret understreket i fjorårets oppsummering hvor viktig det er for Kirkens
Nødhjelp å samarbeide med trosbaserte organisasjoner når en skal arbeide

kIRKENS NØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

Olje fra frøene til jatrophaplanten er en ny viktig
energikilde i mange lokalsamfunn.

flere mennesker kan få støtte i sin kamp
mot fattigdom, undertrykkelse og nød.
Dette krever at organisasjonen har en
felles forståelse av og forpliktelse overfor
kriteriene for reduksjon/konsentrasjon og
samtidig er mulighetsøkende for å skape
vekst. Fokuseringsarbeidet har allerede
begynt, og i 2009 ble det besluttet å legge
ned to kontorer og fase ut arbeidet i 11
land. Ved utgangen av 2010 vil Kirkens
Nødhjelp ha program i 39 land.

demokratisk og global. Kirkens Nødhjelp
vil arbeide for at alliansens brede,
konfesjonelle forankring blir ytterligere
forsterket. Styret er forberedt på at
etableringen av ACT Alliance vil føre til
betydelige endringer i Kirkens Nødhjelps
organisering av eget arbeid over tid.
Utfordringer i utevirksomheten i 2009
Kirkens Nødhjelp skal arbeide i land der
mennesker lider og undertrykkes. Derfor
vil vi ofte arbeide i land med konflikter og
en vanskelig sikkerhetssituasjon. Styret
konstaterer at 2009 ble nok et krevende år
for flere utekontorer med store belastninger på ansatte og flere vanskelige valgsituasjoner. De økonomiske kostnadene
ved den krevende sikkerhetssituasjonen
er også økende. Styret følger utviklingen
nøye og ser at også i fremtiden vil sikkerhetssituasjonen være en viktig faktor
i beslutningsprosessen knyttet til Kirkens
Nødhjelps tilstedeværelse og programprofil i ulike land. For andre gang offentliggjør Kirkens Nødhjelp en rapport 

Solenergi gir leselys til Boucar Arnadou slik at
han kan gjøre lekser.

Foto: Kirkens Nødhjelp/ACT

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Etableringen av ACT Alliance
Kirkens Nødhjelp har helt fra starten i
1947 sett at dersom vi skal kunne være
gode bidragsytere i kampen for en rettferdig verden er det nødvendig å arbeide
sammen med andre i nettverk og allianser. De naturlige hovedalliansene
har vært Kirkenes Verdensråd og Det
Lutherske Verdensforbund.
De siste 15 årene har det blitt arbeidet systematisk for å utvikle en allianse
innenfor det kirkelige nettverket som
arbeider profesjonelt med katastrofe-

respons, langsiktig utvikling og beslutningspåvirkning. Det er med stor tilfredshet styret konstaterer at opprettelsen av
ACT Alliance i 2009 ble ferdigforhandlet og
vil være formelt i virksomhet fra 1. januar
2010. Den nye alliansen er en fusjon av
ACT International, som ble etablert i 1994
for å koordinere katastrofeinnsats, og ACT
Development, som ble etablert i 2007 for
å styrke samhandlingen innenfor langsiktig bistand. Kirkens Nødhjelp har vært en
sentral aktør i hele denne prosessen, og
styret er fornøyd med at organisasjonen
har hatt en aktiv pådriverrolle i dette
arbeidet.
ACT Alliance blir en av de fem største
ikke-statlige humanitære alliansene,
og har sitt særpreg i koblingen mellom
sterk lokal forankring og global styrke.
Samarbeid i slike allianser er krevende,
men har potensial til å forsterke Kirkens
Nødhjelps arbeid betydelig på svært
mange områder. Mer enn hundre
organisasjoner og kirker er medlemmer
i ACT Alliance, og styringsstrukturen er

Et sykehus i ruiner på Gazastripen - ett av de mange stedene der den
humanitære situasjonen ble kraftig forverret i 2009.
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 STYRETS OPPSUMMERENDE VURDERINGER

med saker der det har vært mistanke om
økonomiske misligheter. Rapporten ser
dette i sammenheng med den konteksten
Kirkens Nødhjelp arbeider i, der det ofte
er svært dårlig infrastruktur for økonomiforvaltning generelt og rettssystemet er
korrumpert. Styret er glad for at Kirkens
Nødhjelps forvaltningsrutiner er så gode
at slike forhold avdekkes, og er tilfreds
med den positive omtale rapporten har
fått. Styret merker seg at antall saker er
begrenset og at det i flere saker er avkreftet at misligheter har funnet sted. Rapporten viser hvor viktig det er å utvikle kapasitet på dette feltet både i Kirkens Nødhjelp
selv og i samarbeidende organisasjoner.
Kirkens Nødhjelp har hatt strammere
økonomi i 2009 og har derfor måttet
redusere prosjektarbeidet i flere land.
Det har også vært stillingsstopp ved
hovedkontoret. Dette har gjort 2009
til et krevende år for ansatte og for
samarbeidende organisasjoner.
Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling
Med bakgrunn i de to arbeidsmiljøundersøkelsene i 2008 utarbeidet tillitsvalgte og ledelse i fellesskap en omfattende handlingsplan for å forbedre det
psykososiale arbeidsmiljøet i organisasjonen. Det har vært arbeidet systematisk
med planens gjennomføring i 2009, og den
er nå videreutviklet til en handlingsplan

for arbeidsmiljø og organisasjon med
fokus på konflikthåndtering, arbeidsmiljø,
ledelse og organisering. Planen er forankret i Arbeidsmiljøutvalget og danner basis
for løpende diskusjon om forbedringsarbeidet. Styret har fått jevnlige rapporter
om fremdriften i dette arbeidet.
I løpet av 2009 ble organisasjonen justert med etablering av en assisterende
generalsekretær med ansvar for organisasjonsutvikling og organisasjonskultur.
Videre ble delingen av Administrasjonsavdelingen i en Økonomiavdeling og en
HR-avdeling iverksatt. Disse grepene gjør
at organisasjonen er bedre rustet til å
håndtere organisasjonens forbedringsbehov på disse feltene. Styret er fornøyd med
disse endringene og ser at de har gjort
organisasjonen bedre.
Den mer krevende økonomiske
situasjonen har gjort det nødvendig å
kutte kostnader på alle områder. Samtidig
har det også vært viktig å fokusere på
tiltak som kan øke inntjeningen, styrke
samhandlingen og effektivisere arbeidsprosessene. Viktige grep har vært etableringen av en felles seksjon for global
økonomiforvaltning i Økonomiavdelingen
og forsterket internkommunikasjon.
ØKONOMI
Styret meldte i fjorårets oppsummering
om den krevende overgangen til et nytt,

Hvordan ble pengene brukt?
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globalt økonomisystem og nytt regnskapsprinsipp. Dette arbeidet fortsatte i
hele 2009, og styret er svært tilfreds med
at denne overgangen i stor grad er fullført
og at Kirkens Nødhjelp i år fremlegger et
konsernregnskap for alle delvirksomhetene ute og hjemme. Det er særlig grunn
til å løfte frem den store innsatsen til de
ansatte i Økonomiavdelingen dette året.
Innsamlingsresultatet er noe lavere
enn i 2008, og viser at det er svært viktig
å fortsette videreutviklingen av Kirkens
Nødhjelps innsamlingsarbeid hvor økende
tilstedeværelse i media er en viktig del.
Øvrige inntekter har vært jevnt gode i
2009, og det er særlig gledelig at bidraget
fra andre organisasjoner, blant annet FN
organisasjoner og ACT-medlemmer, fortsetter å øke. Dette betyr at en tredje finansieringskilde i tillegg til innsamlede midler
og bidrag fra offentlige myndigheter nå er
etablert. Norske myndigheter har bidratt
betydelig også i 2009, men særlig gledelig
er det at de første treårige avtalene med
Utenriksdepartementet om humanitære
bevilgninger nå er fremforhandlet.
Utfordringene er mange, og med etableringen av ACT Alliance og de organisasjonsmessige endringer som er gjort
i 2009 står Kirkens Nødhjelp godt rustet
til å kjempe videre sammen med verdens
fattige for en mer rettferdig verden. 

Hvor ble pengene brukt?

Går til formålet 87,1 %

Afrika 413,05 millioner kroner

Administrasjonskostnader 9,6 %

Asia 193,28 millioner kroner

Anskaffelse av midler 3,3%

Latin-Amerika, Europa og
globale prosjekter 66,29 millioner kroner
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Merkeår for kirkens
klimaengasjement
Klimatoppmøtet i København hadde et skuffende resultat, men 2009 ble uansett et viktig år for kirkens
engasjement for klimaet. Kirkens Nødhjelp opplevde sterkere mobilisering enn i noen tidligere kampanje.

AV Kristoffer Sævre

Søndag 13. desember 2009 kl. 9:45 sto
1200 klimaaktivister på danskebåtens
dekk og sang taktfast: ”Vi vil ha klimarettferdighet!”. Klimaseilasen, arrangert
av Kirkens Nødhjelp, står som et sterkt
symbol på kirkens stadig styrkede klimaengasjement: Et samlet bispemøte og et
fullbooket skip med et stort flertall av kirkelige aktivister overrakte 35 000 norske
underskrifter med krav om en rettferdig
klimaavtale under toppmøtet COP15 i
København. Climate Justice-kampanjen,

med sitt klimaks i klimaseilasen, viste seg
å være den største norske mobiliseringen
rettet mot klimatoppmøtet.
Gjennom sterke vitnehistorier fra Sør,
stor kirkelig mobilisering og et godt internasjonalt samarbeid evnet Kirkens
Nødhjelp å løfte klima opp som en samlende kampsak for store deler av kirke-Norge.
Følgende
faktorer
representerte
Kirkens Nødhjelps klimaarbeid i 2009:
Klimaseilasen
I desember 2009 arrangerte Kirkens Nødhjelp ”klimaseilas” i samarbeid med orga-

nisasjonen Framtiden i våre hender. Målet
var å mobilisere den største norske gruppen til klimatoppmøtet på danskebåten,
og underveis arrangere faglige seminarer
og bygge nettverk i kirke-Norge. Mobiliseringen begynte våren 2009, og allerede
i august var skipet fullbooket. Et absolutt
flertall av deltakerne hadde kirkelig tilknytning, dels takket være at et samlet
bispemøte tidlig meldte seg på seilasen.
Sett i forhold til mobilisering, mediesynlighet og logistikk ble klimaseilasen
en stor suksess. Samtlige norske bispedømmer sendte deltakere fra 
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 ARBEID I NORGE

Klimaseilasen til København var en stor suksess med over
1200 deltakere

bispedømmeråd
eller ungdomsråd,
Norges Kristne Råd var representert,
Norges KFUK-KFUM sendte en stor
gruppe og flere hundre enkeltpersoner
meldte seg på. Mange forpliktet seg også
til videre innsats for Kirkens Nødhjelps arbeid. Kirkenes Verdensråd har uttrykt stor
begeistring for den brede kirkelige deltakelsen på klimaseilasen.
Arrangementet fikk medieomtale i
forkant, og flere av de store mediene ble
med på selve seilasen. Både nasjonalt,
regionalt og lokalt var det svært mange
oppslag om selve klimaseilasen etter turen
til klimatoppmøtet. Medieovervåkningen
Retriever anslår markedsverdien (antatt
annonseverdi) basert på nyhetsoppslag
om klimaseilasen til å være mellom 2 og
3,3 millioner kroner per dag i perioden
11.-14. desember.
Ved avreise produserte Nordisk Film
tv-sendingen ”Veien til København”, som
ble sendt på TV2 lørdag kveld mens skipet
var på vei til København. Ved ankomst
København overleverte klimaseilasen
35 000 norske underskrifter til miljø- og
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Pastor Tafue Lusama fra Tuvalu var et av klimavitnene fra Sør under
fasteaksjonen i 2009. Han var også på klimakonferansen i København.

utviklingsminister Erik Solheim samt Kevin Grose fra FNs klimapanel.
Logistisk var seilasen godt planlagt.
Både frivillige og ansatte i Kirkens
Nødhjelp bidro sterkt til å avvikle arrangementet på en god måte. Cicero og
Norges Kristne Råd bidro til det faglige
programmet for klimaseilasen, og Kirkens
Nødhjelp fikk meget positiv respons fra
deltakerne i etterkant av klimaseilasen.
Internasjonalt samarbeid
Klimakampanjen Climate Justice var en
internasjonal kampanje i samarbeid med
APRODEV – den første i sitt slag. APRODEV
er en sammenslutning av kirkelig
relaterte bistandsorganisasjoner i Europa.
Kirkens Nødhjelps beslutningspåvirkende
arbeid øker stadig i omfang, og 2009
ble et viktig år for det internasjonale
samarbeidet. Climate Justice-kampanjen
samlet inn totalt 512 894 underskrifter for
en rettferdig klimaavtale. Underskriftene
ble overrakt FNs forhandlingsleder Yvo
de Boer av biskop Desmond Tutu foran
tusenvis av aktivister under klimatopp-

møtet i København.
Kirkens Nødhjelp samarbeider mer og
mer internasjonalt for å løse problemer
som er globale. Underskriftene til Climate
Justice ble samlet inn i 34 land, og 35 000
av underskriftene var norske. Nærmere
halvparten av underskriftene ble samlet
inn i fattige land, og det ble utarbeidet
betydelig materiell for kampanjearbeid i
disse landene.
2009 har styrket grunnen for en betydelig satsing sammen med Kirkens
Nødhjelps søsterorganisasjoner og globale nettverk i de kommende årene.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon hadde
klima som tema, og nærmere 20 000 av
underskriftene til Climate Justice-kampanjen ble samlet inn i løpet av aksjonsperioden. De politiske kravene var rettet
mot en sterk og rettferdig klimaavtale i
København, og samlet flere underskrifter enn noen andre aksjoner i forbindelse
med klimatoppmøtet. Kirkens Nødhjelp,
Changemaker, Den norske kirke og

Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Foto: Kristoffer Sævre/Kirkens Nødhjelp

En kjempekalkulator på Rådhusplassen i København viser at det ble samlet inn 512 894 underskrifter.

Norges Kristne Råd sto bak kampanjen, i
tillegg til at flere kirkesamfunn og organisasjoner engasjerte seg aktivt. Mobiliseringen til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
nådde nye høyder også i rekruttering av
menigheter. Omtrent 1150 menigheter
bestilte materiell til aksjonen, og dette viser et stadig økende engasjement i arbeidet for en rettferdig verden. På aksjonsdagen 31. mars samlet Kirkens Nødhjelp
inn 28 millioner kroner i samarbeid med
menigheter over hele Norge.
Vitne fra sør: Tafue Lusama
Presten Tafue Lusama fra Tuvalu i
Stillehavet var en sterk talsperson under
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Lusamas
budskap om at ”vi holder på drukne i havet”
skapte mange overskrifter og ga et sterkt
og tydelig bilde av at klimaendringene
rammer mennesker allerede i dag. I mars
arrangerte Kirkens Nødhjelp et fiktivt
gravfølge i Karl Johansgate for fremtidige
klimaofre, og Lusamas sterke budskap
hadde en tydelig oppfordring om Norges
ansvar i klimaforhandlingene. Lusama

sørget for at den politiske kampanjen fikk
spalteplass i de fleste største medier samt
i en rekke regionale og lokale medier.
Oljemoratorium
Ved lanseringen av tiåret for Skaperverk
og bærekraft 17. februar 2009 oppfordret
ledelsen i kirke-Norge Stortinget om å utsette tildeling av nye leteområder for olje
i fem år. Bakgrunnen for Skaperverk og
bærekraft er blant annet vedtak på Kirkemøtet i 1996. En av hovedsakene der var
”Forbruk og rettferd”, og etter dette fikk
mange menigheter og bispedømmer egne
miljøsatsinger. I 2008 ble saken løftet på
nytt på Kirkemøtet gjennom saken ”Bærekraft og skaperverk. Økumenisk prosjekt
for endring av kirke og samfunn”.
Sosiale medier: Klimalizer
Kirkens Nødhjelps kampanjeseksjon forsøkte i 2009 å nå nye støttespillere og
aktivister gjennom sosiale medier, blant
annet Facebook. Klimalizer var et teknisk
verktøy som tilsynelatende ”kuppet” nettsider og forårsaket en klimakatastrofe på

nettsiden. Klimalizeren skaffet cirka 4000
underskrifter fra en målgruppe utenfor
Kirkens Nødhjelps tradisjonelle nettverk.
Erfaringen viste likevel at sosiale medier
er et krevende arbeidsfelt som krever mye
tid og ressurser.
Changemaker
Selv om Changemaker har hatt et annet
hovedtema i perioden har de vært en
solid støttepartner i Kirkens Nødhjelps
klimakampanje. Changemaker har fulgt
klimaforhandlingene tett fra Poznan til
København, og leverte flere skriftlige innspill til partiprogrammer og regjeringsforhandlinger. Changemakers lokalgrupper har stått ute i all slags vær og samlet
inn underskrifter til klimakampanjen og
bidratt til mediesynlighet. De har også
mobilisert godt til ulike arrangementer,
blant annet gravfølgestuntet i Karl Johansgate, husflytting på aksjonsdagen i God
Morgen Norge på TV2 og ikke minst
klimaseilasen. Changemakers årssamling i 2009 bestemte at klima skal være
hovedsatsing i 2010-2011. 

kIRKENS nØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

| 13

 Kronikk

Fattig fordi
du er svart?

Kronikk
fra VG,
16. august
2009

Bistandsaktører må formidle
de egentlige årsakene til fattigdom
Gjennom flere tiår har Norad forvaltet opplysningsstøtten til norske organisasjoner. Nå skal støtten revurderes,
og direktoratet vil ha svar på følgende spørsmål: Hvilke resultater kan organisasjonene vise til etter mange år
med Norad-støtte til Nord/Sør-informasjon?

AV Liv Hukset Wang

Vi som bistandsaktører har, for en stor del
med rette, blitt kritisert for særlig tre forhold når det gjelder vår kommunikasjon.
For det første har vi for lenge basert vår
kommunikasjon på klisjéfylte bilder av
fattige mennesker som skal avhjelpes ved
milde gaver. Dette er kommunikasjon på
et stadium vi for lengst burde ha lagt bak
oss. Ved ikke å fortelle folk hva vi mener
er de bakenforliggende årsakene til fattigdommen disse menneskene lever i, risikerer vi i verste fall å etterlate et inntrykk
av at fattigdommen skyldes hudfargen.
For det andre har bistandsbransjen
i for liten grad klart å peke på sammenhengene mellom rike lands egen politikk
og konsekvensene den får for fattige land.
Dette dreier seg om de store hindrene
for utvikling, som urettferdige handelsbetingelser, u-landsgjeld og klimagassutslipp, som alle gjør veien mot utvikling
langt vanskeligere.
For det tredje kan vi ha lovet for mye
ved å fremstille bistanden som en vidunderkur mot fattigdom. Bistand er ett
av mange viktige verktøy, men ikke hele
løsningen. Så lenge ressursstrømmen fra
fattige til rike land gjennom gjeldsnedbetaling og handelsstrømmer er langt
større enn bistanden, vil det være svært
vanskelig å skape utvikling for alle mennesker i fattige land. Her lever vi imidlertid i spenningen mellom å skape håp for
at enkeltmenneskers økonomiske bidrag
faktisk betyr noe og det å gi et realistisk
bilde av hvilke utfordringer vi står overfor.
Bistanden gir gode resultater for enkeltmennesker og lokalsamfunn, både
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i krisesituasjoner og i et mer langsiktig
perspektiv. Økonomisk ressursmobilisering gjør det mulig å drive toppmoderne
miljøprosjekter, for eksempel innenfor
solcelleenergi og biodrivstoff. Som kirkelig basert aktør er det også spesielt viktig
at vi kan drive et aktivt arbeid for å bedre
kvinners posisjon. Derfor arbeider vi for
å legge om patriarkalske maktstrukturer
hos våre ulike samarbeidspartnere. Men
også i Norge har vi resultater. Hvert år
mobiliserer vi tusenvis av nordmenn til
mobilisering av økonomiske ressurser.
Parallelt overrekkes titusenvis av underskrifter med behov for endringer i norsk
politikk.
Det har gjennom de siste årene utviklet
seg en eventkultur blant flere bistandsaktører. Ofte er dette events som skal ”endre holdninger” hos folk flest. Hovedmålet
er å endre folks mentale terreng. Det er to
agendaer bak dette; for det første et ønske om å orientere folk om forhold i fat-

ikke vet nok om forhold i fattige land. Problemet er snarere at de ikke får mulighet
til å handle på en måte de tror kan skape
endring. For det andre er det svært vanskelig å måle et slikt arbeid i konkrete
resultater for fattige mennesker. For det
tredje er det uklokt å avkreve et politisk
korrekt ståsted før en handler. Her må vi
ha en pragmatisk holdning der vi tilbyr
handlingsalternativer for folk med ulike
ideologiske og politiske holdninger som
samtidig har en konkret effekt for folk i
fattige land.
Kommunikasjonen foregår mest effektivt når vi tilbyr konkrete muligheter
for handling gjennom målrettede tiltak
for økonomisk ressursmobilisering og
politisk handling. Dernest må vi formidle
tilbake de konkrete resultatene til våre
støttespillere. Slik blir holdningsendringen en konsekvens av handlinger og effektivt påvirkningsarbeid, og ikke et mål i
seg selv, slik det er i dag.

I løpet av de siste femten årene har vi nasjonalt
og internasjonalt beveget oss fra en situasjon
hvor gjeldsslette virket utopisk til et spørsmål om
hvordan det skulle gjennomføres i praksis.
tige land, og for det andre at folk så skal
mene de riktige tingene. Svakheten er at
det ikke tilbys en reell mulighet for å forandre den virkeligheten folk er opplyst om
og blir invitert til å mene noe om.
Fra Kirkens Nødhjelps side har denne
strategien flere kritiske punkter. For det
første er ikke lenger problemet at folk

For Kirkens Nødhjelp er utgangspunktet for vårt arbeid både i Norge og i
fattige land maktanalyser i de kontekstene
vi jobber. Det er dette en rettighetsbasert
tilnærming i bistanden egentlig handler
om. Disse forteller oss hvem som har rettigheter de ikke får oppfylt, og hvem som
sitter med ansvaret for å oppfylle disse

Foto: Kirkens Nødhjelp/ACT

rettighetene. I disse maktanalysene kan vi
verken ta hensyn til norske særinteresser
eller tradisjonelle ideologiske posisjoner.
Et eksempel er vår kampanje for å forandre norsk landbrukspolitikk i Verdens
Handelsorganisasjon (WTO) fra 2005. Vår
analyse viste at norsk subsidiepolitikk i
WTO må legges om fordi Norge i dag er
støttespiller til rike lands dumping av
landbruksvarer på markeder i fattige land.
Vi møtte betydelig motstand, ikke bare
hos interesseorganisasjoner, men også
blant solidaritetsorganisasjoner og våre
oppdragsgivere i kirkene.
Når norske interesser står i motsetning til fattige lands interesser er vi
tvunget til å si fra, selv om det kan gjøre
oss upopulære blant våre tradisjonelle
støttespillere. Videre må vi våge å utfordre en av våre største donorer, norske
myndigheter. Adressaten for våre politiske kampanjer er som regel den sittende

regjeringen. Vi og andre organisasjoner
har vist at statlig støtte ikke har ført til
politisk servilitet, slik enkelte forskere
hevder. Ingen forskere har heller påvist
noen sammenheng mellom størrelsen
på støtten og vilje til politisk kritikk av
myndighetene og statsstøtten.
Dette understreker at vi er villige til
å utfordre dem som finansierer deler av
vår daglige drift. Dermed imøtegår vi kritikken om samrøre mellom myndigheter
og organisasjoner, som blant annet Terje
Tvedt har vært en prominent talsmann for
siden maktutredningen i 2003.
Vi vil arbeide for at våre partnere i
fattige land i enda større grad dras inn i
vårt beslutningspåvirkende arbeid her i
Norge. Allerede nå ser vi flere eksempler
på at sterke talsmenn fra våre partnere
bidrar til å påvirke norske beslutningsprosesser. Dette gjør de både ved å formidle
sterke personlige vitnesbyrd og gjennom

deres fagkompetanse.
Kampen for sletting av u-landenes
gjeld er kanskje den mest inspirerende
historien når det gjelder folkelig mobilisering for politisk forandring. I løpet av
de siste femten årene har vi nasjonalt og
internasjonalt beveget oss fra en situasjon hvor gjeldsslette virket utopisk til et
spørsmål om hvordan det skulle gjennomføres i praksis. Kampanjen tok fatt i
de grunnleggende årsakene til fattigdom,
og viser at enkeltmennesker kan bidra til
forandring.
Det er i krysningspunktet mellom
politisk og økonomisk mobilisering at vi
vil skape resultater i fattige land. For folk
er ikke fattige fordi de er svarte, men fordi
rike og mektige ikke vil ha endring. Utfordringen til Norad er om de er villige til å
etterspørre denne type resultater av sitt
opplysningsarbeid. 
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 NØDHJELP OG KATASTROFEBEREDSKAP

dARFUR

«Smarte hjem» og bedre hygiene
I samarbeid med partnerorganisasjoner har Kirkens Nødhjelp bidratt med vann- og sanitærnødhjelp i
flyktningleirene i Darfur. Ett av tiltakene var en konkurranse som premierte husstandene som hadde de
reneste hjemmene.
Etter at konflikten i Darfur ble voldelig i 2003
har rundt 2,7 millioner mennesker måttet
flykte og mange har omkommet. Som en
del av et omfattende program har Kirkens
Nødhjelp og partnerorganisasjoner bidratt
med akutt nødhjelp innen vann-, sanitærog hygienesektoren (WASH-sektoren)
siden starten av 2004. Situasjonen har utviklet seg til en langvarig krisesituasjon på
grunn av store leirer med høy befolkningstetthet. Kirkens Nødhjelp har arbeidet
med WASH og kapasitetsbygging i Garsila,
Zalingei og Nyala, og har hjulpet rundt
236.000 internt fordrevne mennesker og
50.000 personer fra vertssamfunnene.
Folkehelsen trues
Et omfattende problem i leirene har vært
diaré, en sykdom som fører til uttørring

og ofte er dødelig for små barn. Kirkens
Nødhjelp sørget for tilgang til rent vann
og sanitærfasiliteter, og samtidig var det
fokus på avgjørende forebyggende tiltak.
God individ- og husholdshygiene er svært
viktig for å hindre spredningen av vannbårne sykdommer. Det ble også besluttet
at prosjektet skulle fokusere på håndvask
med såpe/aske på kritiske tidspunkter,
sikker håndtering av ekskrementer og
trygt vann til husholdningene.
Hygienefremmende aktiviteter
Kirkens Nødhjelps hygienefremmende
aktiviteter var spesielt rettet mot kvinner
og barn. Informasjon ble formidlet gjennom hjemmebesøk, gruppediskusjoner,
opplæring av kvinner i behandling av diaré, skoleklubber, barnevennlige aktiviteter

og hygienekampanjer i media. En av disse
kampanjene var ”Smarte hjem”-konkurransen, som premierte familiene som
lyktes best i å holde hjemmet rent. Premieseremonien ble også brukt som arena
for informasjonsformidling om hygiene.
Viktige rollemodeller
Husholdningene som vant ble i etterkant
brukt som rollemodeller i nabolagene.
Denne konkurransen har ført til økt samfunnsengasjement gjennom bruken av
media og har gjort hygienefremmende
kampanjer populære. Kvinner, som ofte
har ansvar for å ivareta familiens helse,
har fått en følelse av egenverd og selvrespekt. Det har også bidratt til at mannlige samfunnsledere har engasjert seg og
dermed også utfordret holdningen om at

Den generelle sikkerhetssituasjonen for nødhjelpsarbeid og nødhjelpsarbeidere har forverret
seg de siste årene, spesielt i ustabile stater som
Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sudan og Irak.
I løpet av denne perioden har Kirkens Nødhjelp
systematisk styrket ansattes grunnkompetanse
og systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet og
trygghet. Organisasjonen har satt som krav at
alle ansatte ved hovedkontoret og landkontorene
skal ha grunnleggende sikkerhetsopplæring, og
har skaffet opplæring i sikkerhetsadministrasjon
for beredskapsgruppen og godkjent reviderte
retningslinjer for katastrofehåndtering. I tillegg
må alle Kirkens Nødhjelps landkontorer få godkjent og oppdatert sikkerhetsplaner jevnlig.
Organisasjonen har utnevnt to sikkerhetsansvarlige ved hovedkontoret for å holde oversikt
over og følge opp disse retningslinjene. Kirkens
Nødhjelp deltar både i ACTs gruppe for
sikkerhetsveiledning og i European Inter-Agency
Security Forum (EISF).
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Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

sikkerhetssituasjonen

Sammen med partnerorganisasjoner har Kirkens Nødhjelp sørget for akutt nødhjelp, tilgang til rent vann og bedre sanitærforhold i mange flyktningleire.

individets og familiens hygiene kun er noe
kvinner og jenter har ansvar for.

Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

Store endringer
I starten var de internt fordrevne motvillige til endringer og til å ta opp nye vaner.
Da leirene ble etablert kom det rapporter
om at mange mennesker gjorde fra seg på
åpne steder. I dag har 92 % av husholdningene i leirene latriner ved hjemmet.
Ifølge en undersøkelse fra 2009 vasker 72
% av beboerne i Hamedia-leiren hendene
regelmessig, noe som utgjør en økning
på 62 % fra 2007. I Zalengie-leiren rapporterte 91 % at de vasket hendene før
måltider, noe som er en økning på 21 %
fra 2007. 74 % svarte at de vasket hendene
etter å ha vært på toalettet, noe som er 44
% flere enn i 2007. Kirkens Nødhjelp tror
at ”Smarte hjem”-konkurransen og andre
hygienefremmende tiltak har hatt en positiv innvirkning på det faktum at det ikke
var noen utbrudd av diaré i Darfur i 2008
og 2009. Det har heller ikke kommet noen
rapporter om økning i tilfeller av vannrelaterte sykdommer eller dødsfall etter mars
2009, da noen organisasjoner ble utvist fra
Darfur. Dette er en enorm prestasjon med
tanke på at sykdommen fortsatt er endemisk i andre deler av landet. 

NØDHJELP OG KATASTROFEBEREDSKAP
Partnerbasert
Kirkens Nødhjelps humanitære innsats gjennomføres hovedsakelig av
partnerorganisasjoner fra ACT (Action by Churches Together). Kirkens
Nødhjelps egen operasjonelle nødhjelp er primært konsentrert til områder der
partnerne trenger økt kapasitet.
Fra og med 2009 har Kirkens Nødhjelp bistått åtte av 21 prioriterte landkontorer med å utvikle planer for kriseberedskap. I løpet av det siste året har
det vært økt fokus på reduksjon av katastroferisiko (Disaster Risk Reduction
– DRR) og kriseberedskapsplaner. Kirkens Nødhjelp har utviklet et format for
dette arbeidet og har hatt opplæring i reduksjon av katastroferisiko i
flere land. I tillegg har organisasjonen bistått i arbeidet med utviklingen
av nasjonale kriseberedskaps- og nødhjelpsplaner.
Lokale organisasjoner
Mange ”små” kriser oppstår på lokalt nivå uten å vekke medienes interesse.
Selv om disse ”små” krisene ikke er store nok til å få internasjonal
oppmerksomhet, har de enorm påvirkning på livet til dem som berøres.
Ansvaret for å hjelpe faller i stor grad på lokale organisasjoner som allerede
er til stede i lokalsamfunnene. Mesteparten av Kirkens Nødhjelps hjelp til
reduksjon av katastroferisiko og kapasitetsbygging av partnere er derfor lagt
inn i de langsiktige programmene til landkontorene. De fleste lokalsamfunn
har sine egne katastroferisiko- og fleksibilitetsstrategier, mens Kirkens
Nødhjelps bidrag har vært støtte til lokale planer.
Kirkens Nødhjelp jobber for å beskytte kvinner, jenter, menn og gutter som
rammes av kriser, og styrke deres rettigheter. Det er også tatt grep for å sikre
at kjønnsaspektet er en naturlig del av all krisehåndtering. En viktig strategi
har vært kapasitetsbygging av lokale partnere for å sikre at de har klare strategier for å håndtere kjønnsbasert vold og prosedyrer for å rapportere misbruk,
og at de har utviklet gode psykososiale programmer som bygger på lokal
ekspertise og kunnskap.
Mer kjønnsbasert vold
De siste årene har det blitt stadig klarere for Kirkens Nødhjelp at
kjønnsdiskriminering og kjønnsbasert vold øker, noen ganger dramatisk, i
krisesituasjoner. Det er samtidig viktig å erkjenne at kjønnsrelatert vold og
misbruk eksisterer i de fleste samfunn (også i Norge), og at dette ikke anses
som en særlig stor utfordring i krisesituasjoner. Kirkens Nødhjelp har derfor
hatt spesielt fokus på kapasitetsutvikling blant ansatte og partnere under
implementeringen av FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.
Kirkens Nødhjelp har brukt IASCs (Inter Agency Standing Committee)
håndbok om kjønn som retningslinje i alt katastrofearbeid. Det er etablert
rapporteringsstrukturer for seksuell utnyttelse og misbruk og andre brudd på
Kirkens Nødhjelps etiske retningslinjer, og dette har blitt en naturlig del av de
fleste katastrofeoperasjoner. Organisasjonen har også utviklet og tatt i bruk
rapporteringsstrukturer for å følge med på virkningen av katastrofehåndtering
basert på variabler som kjønn, alder og funksjonshemming.
Geografisk fordeling av nødhjelpsmidler i 2009:
• Øst-Afrika og Great Lakes (60,2 %)
• Midtøsten og Asia (34,4 %)
• Sørlige og vestlige Afrika (4,4 %)
• Latin-Amerika, Europa, globalt (0,3 %)
• Hovedkontoret (0,7 %)

Flere millioner mennesker i Darfur er drevet på
flukt og tvunget til å slå seg ned i tett befolkede
flyktningleire.
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kVINNELIG viseORDFØRER I mALI
Etter at Madame Diarra hadde brukt 15 år av sitt politiske liv på å bygge opp andre menns posisjon, stilte hun
et ultimatum. Og tapte. Det var det som til slutt ga henne seieren.

AV Kristin Rødland Buick

De møttes en natt. I et hemmelig møte i
hennes leilighet ble avgjørende allianser
knyttet.
Fordelingsnøkkelen var klar: Madame
Diarra ble tildelt en av de tyngste postene.
Hun er stolt og glad og ganske sliten. Det
har vært en lang kamp.

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Tidligere vaktbikkje
Opptakten skjedde tre år tidligere. Hun
ble rekruttert av den lokale organisasjonen GREFFA til å sitte i deres ”vaktbikkjekomité” for kommunen Gao, nord i Mali.
Vaktbikkjene jobbet for å få kvinner til å
bli mer aktive i lokalpolitikken. Salma
Issa Maïga Diarra hadde vært politisk
aktiv i mange år, blant annet i lokallaget til
Alliance pour la démocratie au Mali (ADEMA) som er partiet med majoritet i nasjonalforsamlingen, og hun ble med på et
kurs der målet var å bygge opp kvinnelige
kandidater til valget.
– Da innså jeg at jeg i 15 år hadde jobbet i kulissene for menns valgkamp og for
iverksetting av menns agenda, sier Diarra.

Salma Issa Maïga Diarra var lei av å danse etter menns pipe. Kapasitetsbyggingskurs ga henne
mot til å kjøre sin egen valgkamp. Det ga resultater.

18

|

kIRKENS NØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

Nødvendig skolering
På kurset fikk kvinnene blant annet trening
i debatt og argumentasjonsteknikk. De
ble også skolert i kvinners rettigheter
og relevante politiske temaer som
landrettigheter, tilgang til vann, helse og
tilrettelegging av mikrofinansprosjekter.
Den store utfordringen var å få en solid
posisjon på partiets liste. I Mali betyr det
som oftest å punge ut med store summer
til finansiering av egen kampanje. Diarra
hadde ikke penger til det.
– På kurset sa de til meg: Du er en
mobilisator. Det er det som er pengene
dine, forteller Diarra.
Da visste hun hva hun måtte gjøre: I
opptakten til valgkampen gikk Diarra fra
dør til dør for å samle støtte til sitt kandi-

datur. Valgkomiteen i partiet nølte. Da ga
Diarra dem et ultimatum: Gi meg andreplass på lista, ellers trekker jeg meg!
Hun måtte trekke seg. Men Diarra
hadde allerede mobilisert halve byen til
å stemme på seg. Skulle hun skuffe dem
nå? I siste liten gikk hun sammen med
tidligere kollegaer og lagde en egen, uavhengig liste til lokalvalget.
Større perspektiv
Den 26. april 2009 gikk befolkningen i Mali

danne en koalisjon med to mindre partier
fikk de til sammen 16 seter, og mot det
hadde ikke ADEMA en sjanse. Den natten
ble Salma Issa Maïga Diarra tildelt posten
som viseordfører og leder av komiteen for
hygiene og avfallshåndtering.

til urnene. I Gao ble syv kvinner valgt, fem
fra Gao by og to fra Bouremdistriktet. Det
er rekord. Malis største parti og Diarras
tidligere partifeller, ADEMA, fikk flest
seter i kommunestyret, men ni av 27 var
ikke nok til å gi flertall. Hakk i hæl kom
Sadou Diallos (og Diarras) uavhengige
liste med åtte seter.
Slo tilbake og vant
Det var dette det handlet om under
møtet i Diarras leilighet den natten. Ved å

Utdrag fra en artikkel i
Kirkens Nødhjelp Magasinet 2/2010

Økt kvinneandel på lokalplan
I Mali har Kirkens Nødhjelp og fire partnere gjennomført et program som skal øke kvinneandelen i beslutningstakende organer og sikre at lokalsamfunn aksepterer at kvinner har samme rettigheter som menn til å delta i
samfunnsutviklingen.
Ifølge Malis grunnlov har kvinner og menn
like muligheter til å delta i det offentlige
liv, men i praksis nektes kvinner å ha beslutningstakende posisjoner i den offentlige sektor på grunn av sosiale og religiøse tradisjoner. I de nordlige regionene er
kvinnedeltakelsen enda lavere enn den er
for nasjonen sett under ett.
Fordi kvinner er lite representert i
politikken gjennomførte Kirkens Nødhjelp
og fire partnerorganisasjoner et program
for å øke kvinners politiske deltakelse
(Increased political participation of
women program - PAF) mellom 2007 og
2009. Målet med programmet var å øke
kvinners deltakelse i beslutningstakende
organer på lokalt nivå, og å skape aksept i
lokalsamfunnene for at kvinner har rett til
å delta i samfunnsutviklingen på lik linje
med menn. Programmet hadde også som
mål å øke kvinners deltakelse i offentlige
debatter.
Myndiggjøring av kvinner
Arbeidet som ble gjort besto av
identifisering og myndiggjøring av
kvinnelige kandidater og beslutningspåvirkning og lobbyvirksomhet rettet mot
politiske partier for at de skulle inkludere
kvinnelige kandidater på partilistene.
Videre var det fokus på behovet for
kvinners
deltakelse
i
samfunnets
beslutningstakende og administrerende
fora. Ikke minst skulle man, i samarbeid
med den lokale radiostasjonen, følge opp

de endelige listene for å sikre at kvinner
beholdt posisjonene de hadde fått. Ved
valg var det fokus på bevisstgjøring om
nødvendigheten av at kvinner stemte på
de politiske partiene som hadde plassert
kvinner øverst på listene.
Flere kvinner nominert
Det var en stor økning i antall kvinner som
ble nominert i valgkampen i 2009. Totalt
77 kvinnelige kandidater klarte å komme
på listene i de fire kommunene som var
valgt ut av Kirkens Nødhjelps partnere.
Selv om bare fem kvinner ble valgt (15
% av kandidatene), tilsvarer dette likevel
50 % økning sammenliknet med 2004. Det
var likevel en imponerende økning i antall
kvinner i beslutningstakende posisjoner

på lokalt nivå i de fire kommunene i Kidal
(se tabell nedenfor).
Nesten 50 kvinner ble valgt til de lokale skolekomiteene, 44 kvinner ble valgt
til helsekomiteer og 12 kvinner til lokale
råd. Tatt i betraktning at det tidligere ikke
hadde vært kvinner i helsekomiteene, er
resultatene veldig positive for kvinner i
Kidal. Kanskje det viktigste som ble oppnådd er at lokalsamfunnet har begynt å
akseptere at kvinner kan delta i beslutningstakende organer og at folk er villige
til å stemme på dem.
Tradisjonelle og religiøse ledere
deltok under hele prosessen. Kvinners
deltakelse i det offentlige liv ville ikke
vært mulig uten disse aktørenes aktive
deltakelse. 

Markant økning i antall kvinner som ble valgt i Kidal
49

50
40

44
Skolekomiteer

30
20
10
0

Helsekomiteer

16
0

0

1999

3

12
0
2004

3

Landsbyråd

2009		

kIRKENS nØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

| 19

 godt styresett

Tanzania

ansvarlige Lokale myndigheter
Mangel på primærtjenester og dårlig lokalstyre er to hovedhindringer for fattigdomsreduksjon i Tanzania. Med
støtte fra Kirkens Nødhjelp krever lokalsamfunn at lederne deres tar ansvar.

Siden midten av 1990-årene har Tanzania
gjennomført et stort program som skal
styrke lokale myndigheter og gi økt makt
til lokalbefolkningen (Local Government
Reform Program). De sentrale myndighetene setter inn flere ressurser i distriktene og på lokalnivå.
Fra 2007 har Kirkens Nødhjelp støttet
lokalsamfunn som krever etterrettelighet
fra myndighetene for å sikre at begrensede
budsjetter blir brukt på best mulig måte.
Modellen som er valgt for å overvåke
offentlig forbruk, PETS (Public Expenditure
Tracking), gir rettighetshaverne makt til å
kreve et rettighetsbasert servicetilbud fra
relevante offentlige organer. Medlemmer
i PETS-komiteer er opplært til å lese og
analysere offentlige budsjetter og følge
opp implementeringen av økonomiplaner.
Sporingen settes i gang av lokale
PETS-komitéer.
Kirkens
Nødhjelps
ressurspartner Hakikazi Catalyst har
ansvar for hovedopplæringen på nasjonalt
nivå og distriktsnivå. Trosbaserte kjernepartnere setter i gang tiltak på distriktsnivå. Medlemmene av PETS-komitéene
er vanlige borgere som ofte rekrutteres

fra de såkalte VICOBA–gruppene (Village
Community Banks). Mange kvinner har
vært synlige og aktive i PETS-arbeidet.
Etter at de har fått opplæring får de en
klar forståelse av det faktum at borgere
(rettighetshavere) har krav på sosiale
tjenester fra myndighetene (ansvarsbærere).
Kontroversielt og sensitivt
Å rette oppmerksomhet mot et tema som
misbruk av offentlige midler er kontroversielt og sensitivt, og involverer en
konkret risiko for trakassering og marginalisering. VICOBA-grupper tilbyr sosial
støtte, noe som er et godt utgangspunkt
for å rapportere om misbruk av midler.
Religiøse ledere har gått sammen i interreligiøse komitéer på distriktsnivå. De er
forberedt på å tilby beskyttelse, støtte og
oppmuntring til PETS-komitéene.
Så langt har opplæringen i Tanzania
økt kapasiteten på landsbynivå i 19 distrikter. Gjennom kjernepartnere jobber
Kirkens Nødhjelp i 42 distrikter, og 96
landsbyer har startet PETS-komitéer.
Noe av det viktigste som er oppnådd

er at lokalbefolkningen krever økt etterrettelighet på grasrotnivå, bedre servicetilbud fra lokale myndigheter, styrket
kvinnedeltakelse, etablering av folkebevegelser, ferdigheter i finansanalyse og
forbedring av myndighetenes praksis.
Vann til Ilula
Et konkret resultat av dette arbeidet finner
vi i lokalsamfunnet Ilula. Tidligere hadde
lokalbefolkningen kun tilgang til vann
noen få timer én gang i uka. Den mest
pålitelige vannkilden var en pensjonert
oberst som solgte vann til gutter, som
brukte sykler for å transportere og selge
vann over hele Ilula-området. PETSkomitéen fant ut at den vannansvarlige hos
de lokale myndighetene var den samme
pensjonerte obersten som drev privat
salg av vann. Distriktet hadde bevilget
penger til å bygge ut vannsystemene, og
obersten hadde tatt kontroll over de lokale
vannkildene og tjent penger på å selge
vannet privat.
PETS-komitéen skrev en rapport til
landsbyrådet og distriktskommisæren. De
ba landsbymyndighetene om å kalle inn til

Økt innsats
Den totale innsatsen relatert til den tematiske prioriteringen
Sivilt samfunn for godt styresett har økt betydelig fra rundt
34,5 millioner kroner i 2005 til rundt 98,8 millioner i 2009.
Det meste er brukt i Afrika, fulgt av Asia og Latin-Amerika.
Kirkens Nødhjelps arbeid under denne tematiske
prioriteringen har vært svært bredt anlagt. I en intern
oppsummering fra 2009 fant man at ambisjonene i Global
Strategiplan (GSP) innen dette området var for brede, men
at resultatene kunne deles opp i fem underkategorier:
• Samfunnsutvikling som en inngangsport til å styrke
lokalbefolkningen som rettighetshavere.
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• Etterrettelige lokale myndigheter.
• Mobilisering av partnere og nettverk for saker som
gjelder økonomisk rettferdighet.
• Overvåkning av juridiske rammeverk og menneskerettigheter.
• Kjønn, makt og styring.
Kun én underkategori har hatt en nedgang i bevilgningene
i perioden: Overvåkning av juridiske rammeverk og
menneskerettigheter. Dette er også den underkategorien
som har fått de laveste bevilgningene for perioden, noe som
kan ha sammenheng med mindre politisk rom for det sivile
samfunn i mange av landene hvor Kirkens Nødhjelp arbeider.

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

møte der de stilte følgende spørsmål til
de vannansvarlige: ”Hvem er det som eier
dette vannet? Hvorfor får ikke lokalsamfunnet vann?”. Den pensjonerte obersten
ville ikke svare og spurte i stedet: ”Når så
dere sist en rotte jage en katt?”. Noen av
de sentrale PETS-aktivistene ble fengslet
og andre fikk butikkene sine stengt. Etter
noen falske anklager mot PETS-medlemmene ble saken henlagt, vannansvarlig
ble byttet ut og lokalsamfunnet fikk bedre
tilgang til vann. I dag tar landsbyrådet mye
større ansvar og er mer lydhør overfor
saker som reises av befolkningen i Ilula.
Se en kort filmpresentasjon her:
http://www.youtube.com/
watch?v=4c6JRmgKRLs 

Lokale myndigheter stengte butikken til
Rehemba Mbwanji (til venstre) og mannen
hennes da hun tok opp kampen mot den
korrupte vannansvarlige i landsbyen.

Den lokale PETS-gruppen jobbet hardt, og til slutt ble den vannansvarlige fjernet. Folk i
landsbyen fikk bedre tilgang til vann og bedre leveforhold.

Mindre politisk frihet
Kirkens Nødhjelp prioriterer samarbeidspartnere som jobber for at lokalbefolkningen kan delta i styring på alle
samfunnsnivåer og som bruker
allerede eksisterende politisk rom på
en mer effektiv måte for å ansvarliggjøre regjeringer og andre styringsorganer
overfor sine valgdistrikter. Det har blitt
stadig viktigere å fortsette dette arbeidet gjennom planperioden.
En nylig publisert rapport viser at

2008 var det tredje året hvor det var en
tilbakegang i politisk frihet på globalt
nivå (Freedom of the World 2009,
www.freedomhouse.org).
Det er en trend i mange land at det
politiske rom for det sivile samfunn
reduseres. Kirkens Nødhjelp har merket denne trenden gjennom organisasjonens arbeid i land som DR Kongo,
Afghanistan, Mauritania, Burundi,
Etiopia, Eritrea, Russland og Armenia. I

land som Vietnam og Laos har Kirkens
Nødhjelp fått verdifullt innsyn i strategier som styrker sivilbefolkningens
engasjement i styringen av landet,
hovedsakelig på lokalt nivå. I land med
positiv utvikling har organisasjonen bistått partnere i å effektivisere bruken av
eksisterende politisk rom, for eksempel
i Angola, Bangladesh, Brasil, Botswana, Den dominikanske republikk, India,
Mali, Sør-Afrika og Tanzania.
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Kvinners vei til fred
i India
Kirkens Nødhjelp har støttet flere fredsreiser i India. Kvinner fra forskjellige trossamfunn besøker
konfliktområder, og sammen med lokale kvinner analyserer de konfliktene og diskuterer hvordan man kan
bidra til å løse dem.

har satt ICP i en posisjon hvor de er i
stand til å iverksette solide og samkjørte
tiltak for å løse konflikter.
Kvinnegrupper
Ett av disse tiltakene er Women’s Journey
for Peace. Dette er et unikt initiativ som
tilrettelegger for kvinners deltakelse i
fredsbygging. Flere ressurssterke kvinner
fra forskjellige trossamfunn og sosiale
posisjoner bringes sammen slik at de utgjør
et team som besøker konfliktområder.
Sammen med lokale kvinner analyserer de
konflikten og reflekterer over hvordan man
best kan takle situasjonen. De identifiserer
forhold hvor det er viktig å fokusere på
beskyttelse og områder hvor disse kvinnene
selv kan delta i fredsbyggingsarbeidet. Hver
reise varer i cirka tre uker, og kvinnene bor
sammen i denne perioden.
Programmet utføres i tett samarbeid
med lokale kvinneorganisasjoner, som
bidrar med å tilrettelegge for programmet

og med beslutningspåvirkning og annen
oppfølging. Målene er å mobilisere
kvinner som lever i en konfliktsituasjon
til å bidra med egne tanker og innspill
i fredsbyggingsarbeidet samt å rette
søkelyset
mot
kjønnsbasert
vold.
Anbefalingene bringes videre til politiske
og religiøse ledere når dette er relevant.
Syv fredsreiser
Siden 2007 har ICP tilrettelagt for
syv fredsreiser til konfliktområder i ti
forskjellige provinser i India. Tre lokale
strukturer er etablert i tre av provinsene for
å støtte og opprettholde kvinnenes bidrag
til fredsprosessen. De to siste reisene gikk
til Srinagar/Jamu Kashmir og Orissa. Dette
nettverket av ressurssterke kvinner med
erfaring fra fredsbygging har nå bidratt
med kvinnelige deltakere i de interreligiøse
fredsdelegasjonene til både Orissa og
Jamu/Kashmir. 

Foto: ICP, India

Dette prosjektet er del av et program som
Kirkens Nødhjelp driver i samarbeid med
Interfaith Coalition for Peace, India (ICP).
ICP er sekretariat for en interreligiøs
plattform som representerer de fleste
trossamfunn i India og som jobber med
fredsdialog i landet. Plattformen ble
etablert i 2006 på nasjonalt nivå. Innen
utgangen av 2009 hadde ICP utviklet lokale
strukturer i 23 provinser.
I løpet av de første årene fokuserte
ICP i stor grad på kapasitetsbygging
og bevisstgjøring av trossamfunnene
når det gjelder samarbeid og fredelig
sameksistens. I tillegg ble det etablert
en interreligiøs plattform og nettverk.
Ved utgangen av 2009 hadde ICP blitt en
sterk organisasjon i det sivile samfunn, og
representerte de største trossamfunnene
i India. Organisasjonen hadde god tilgang
til aktører på forskjellige nivåer både
innenfor strukturene i sivilsamfunnet og
innenfor myndighetsstrukturene. Dette

Med støtte fra Kirkens Nødhjelp har ICP (Interfaith Coalition for Peace, India) lagt til rette for sju fredsreiser til konfliktområder i ti ulike
provinser i India. Bildene er fra noen av disse reisene.
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FRED OG FORSONING
samarbeid
Kirkens Nødhjelps hovedfokus i dette
tematiske prioriteringsområdet er
å mobilisere aktører fra de religiøse
samfunnene som et kraftfullt redskap
til konfliktendring og fredsbygging
på alle samfunnsnivåer. Kirkens
Nødhjelps komparative fortrinn er
byggingen av et bredt økumenisk og
interreligiøst samarbeid for fred, og
dette har også vært hovedtilnærmingen.
Basert på denne hovedstrategien
har Kirkens Nødhjelp knyttet disse
organisasjonenes innsats til andre
relevante tiltak: beslutningspåvirkning
fra sivilsamfunnets perspektiv i
fredsprosesser, beskyttelse av utsatte
befolkningsgruppers liv og verdighet
i konfliktsituasjoner og integrering
av kvinner i fredsprosesser. Kirkens
Nødhjelp har også oppsøkt og integrert
aktører som har brukt religion for å
skape fiendtlighet og splittelse i dialogog erfaringsdelingsprosesser.
Fem hovedkategorier
I 2009 initierte Kirkens Nødhjelp en
skrivebordsstudie for å analysere
omfanget av og innholdet i porteføljen
for fred og forsoning. Gjennom
denne studien ble det identifisert fem
hovedkategorier for arbeidet:
• Beskyttelse av utsatte grupper i
konfliktsituasjoner.
• Beslutningspåvirkning,
kapasitetsbygging og mobilisering av
sivilsamfunnet.
• Deltakelse i fredsprosesser.
• Styrke dialog for fred arbeidet
• Demobilisering og rehabilitering.

Beskyttelse
Dette omfatter tiltak for å beskytte
utsatte grupper fra de skadelige
effektene av en konfliktsituasjon,
og gjelder også humanitær hjelp og
beskyttelse mot kjønnsbasert vold.
Kirkens Nødhjelps viktigste fokusland
i dette arbeidet har vært Sudan
(inkludert Darfur), Kosovo, Somalia,
DR Kongo og Afghanistan.
mobilisering av sivilsamfunnet
I Midtøsten har partnere som er tett
knyttet til konfliktsituasjonen drevet
beslutningspåvirkning og jobbet
med kapasitetsbyggende tiltak.
Ecumenical Accompaniment Program/
Ledsagerprogrammet er et annet godt
eksempel på et relevant solidaritetsog støttetiltak. Beslutningspåvirkende
tiltak i forbindelse med volden i Orissa,
India, i 2008 er et annet eksempel på at
grasrotkampanjer har hatt innflytelse på
myndighetene og grupper som står mot
hverandre slik at de har stanset volden
og søkt fredelige løsninger på konflikten.
Vellykkede håndvåpenkampanjer
i Brasil kan også nevnes i denne
sammenhengen. Kirkens Nødhjelp og
trosbaserte samarbeidspartnere, som
har strukturer både på grasrotnivå og
nasjonalt nivå, er i en god posisjon for å
rette politikernes oppmerksomhet mot
sivilsamfunnets saker.
Deltakelse i fredsprosesser
I løpet av denne perioden har Kirkens
Nødhjelp støttet aktiviteter som legger
til rette for formelle og uformelle
fredsprosesser. Bidrag slik at lokale
aktører selv kan engasjere seg og
integrering av kvinner i prosessene har

vært viktige aspekter ved dette arbeidet.
Kirkens Nødhjelps primære
innfallsvinkel til disse prosessene er
gjennom lokale eller nasjonale ledere
for trossamfunn. Organisasjonen har
gjennom denne rapporteringsperioden
deltatt i en rekke fredsprosesser,
inkludert Haiti. Andre betydningsfulle
prosesser i det østlige Afrika, Sudan,
Mali og de palestinske områdene har
også fått støtte.
Kirkens Nødhjelp har bidratt
betydelig i mange fredstiltak.
Organisasjonens integrerte tilnærming
og arbeid gjennom lokale partnere såvel
som verdien av å være en trosbasert
aktør som jobber med de store
trossamfunnene har bidratt til både
effektivitet og relevans når det gjelder
Kirkens Nødhjelps fredsarbeid.
Fremme dialog for fred
I noen tilfeller har Kirkens Nødhjelps
ansatte vært involvert i tilrettelegging
av dialog og samarbeid mellom ledere
for ulike trossamfunn for å finne fram
til felles tiltak for konfliktløsning.
Disse lederne kan komme fra den
samme trosretningen eller fra ulike
trossamfunn. De viktigste tiltakene i
denne rapporteringsperioden har vært i
India, Etiopia, Eritrea, Afrikas Horn, Haiti
og på Balkan.
Demobilisering og rehabilitering
Målet med denne kategorien er å fjerne
våpen fra konfliktområder og reintegrere
tidligere stridende i sivilsamfunnet.
Å reintegrere tidligere soldater i deres
hjemsamfunn er en kompleks prosess
som krever betydelig oppfølging.
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 HIV OG AIDS

THAILAND
En utstrakt hånd

I byen Chiang Mai i Thailand har Kirkens Nødhjelp gitt økonomisk støtte til et prosjekt der sårbare og utsatte
barn og unge har fått tilgang til utdanning og informasjon om hiv og aids.
Prosjektet The Open Hand Corner ble
startet i 2006 som et utdannings- og
informasjonstiltak. Målet var å hjelpe
utsatte barn og unge med etnisk
minoritetsbakgrunn og ruste dem til å
stå imot utnyttelse og risiko for hivsmitte,
rusmidler, menneskehandel og ulike
former for kjønnsbasert vold. The Open
Hand Corner ble plassert i bordellstrøket
i Chiang Mai og skulle være et sted der
ungdom kunne stikke innom hvis de
hadde behov for det. De fleste som fikk
hjelp kom fra Thailand, men det var også
noen fra Burma.

Hovedresultater av programmet
• Rundt 400 unge jenter fikk tilgang til
utdanning og informasjon om hiv og aids,
menneskehandel og andre sosiale spørsmål, som for eksempel rusmisbruk.
De har også tilegnet seg kunnskap om
hvordan de kan beskytte seg mot disse

Foto: Marianne Preus Jacobsen/Kirkens Nødhjelp

En sammensatt tilnærming
Prosjektet brukte en sammensatt tilnærming med følgende hovedstrategier:
• Etablere et drop in-senter der unge
mennesker i en vanskelig situasjon
kunne få råd og støtte.
• Være et møtested der ungdom som
arbeidet i bordellstrøket kunne gi hverandre gjensidig støtte.

• Gi opplæring om viktige samfunnsspørsmål som hiv og aids, menneskehandel og seksuell utnyttelse.
• Tilby uformell utdanning etter planer
i det thailandske utdanningssystemet
(Thai Non-Formal Education, NFE).
• Gi yrkesopplæring.
• Gjøre oppsøkende arbeid på hjemstedene til ungdommene ved å arrangere
sammenkomster for unge mennesker
og gjennomføre kampanjer ved landsbyfestivaler eller i ferier.
I løpet av de fire årene som prosjektet
mottok støtte fra Kirkens Nødhjelp fikk
400 unge, kvinnelige studenter tilgang til
utdanning og informasjon om hiv og aids.

Nam er en av de frivillige som leder aktivitetsgrupper for barn. Hun får støtte fra The Open
Hand Corner, og har også mulighet til å ta utdanning.
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farene. På grunn av plasseringen i bordellstrøket kunne et betraktelig større
antall barn og ungdommer dra nytte av
The Open Hand Corners tjenester. Disse
tjenestene omfattet rådgivning, henvisning til spesialister og forhandlinger med
politiet om å få gatebarn ut av varetekt.
• Gjennom The Open Hand Corner fant
mange studenter og brukere et støttenettverk.
• Ved hovedinngangen til senteret ble
det drevet enn butikk der ungdom kunne
selge ting de hadde laget.
• Ved undervisning om livsstil og
samfunnsforhold og støtte fra The Open
Hand Corner ble studentene og brukerne
bedre rustet til å arbeide for økt
bevissthet i sine lokalsamfunn om hiv og
aids, menneskehandel, helsespørsmål,
reproduktiv helse og markedsføring av
kondomer.
Effekten av prosjektet er derfor mye
større enn de 400 jentene som deltok i
programperioden. Mange jenter tilegnet
seg nye ferdigheter som for eksempel
tradisjonell massasje og kjolesøm i
yrkesopplæringsprogrammene.
De
har siden brukt disse ferdighetene til
selvstendig næringsvirksomhet eller fått
arbeid hos andre. Ei jente ble ansatt som
spesialist i tradisjonell thaimassasje på
et sykehus drevet av et av hovedtemplene
i Chiang Mai, og kjolesøm har vært en
god inntektskilde for flere av jentene.
En av årsakene til at prosjektet har blitt
så vellykket er at The Open Hand Corner
hadde en fleksibel timeplan for det
uformelle utdanningsprogrammet slik at
jentene kunne studere på tider da de ikke
arbeidet. Et lignende program drevet av
myndighetene var utenfor rekkevidde for
jentene fordi undervisningen foregikk
på ubeleilige tider og fordi det var et
krav om thailandsk statsborgerskap for
å bli registrert. The Open Hand Corner
var et av svært få steder der etniske
minoriteter og folk som ikke var thaier
kunne henvende seg for å få utdanning,
informasjon og støtte. 

UkrainA

Positivt trosinitiativ
I 2009 startet Kirkens Nødhjelp et nytt pilotprogram i Ukraina, Positive Faith Initiative (PFI).

Den største bragden til PFI i 2009 var at de organiserte konferansen Positive Faith Initiative: Building Partnership med
The Network of People Living with HIV og The All-Ukrainian
Council of Churches and Religious Organizations. Så vidt
en vet var denne begivenheten unik både i Øst-Europa og
Sentral-Asia-regionen fordi mange trossamfunn deltok, og
samarbeidet mellom disse fortsetter. 

Foto: Renata Marie Ellingsen/Kirkens
Nødhjelp

Programmet omfattet to lokale partnere; the All-Ukrainian Network for People Living with HIV og Interfaith
Resource Centre on HIV/AIDS of the All-Ukrainian Council
of Churches and Religious Organizations. Det ble leid inn
en konsulent som hadde erfaring med opprettelse av trosbaserte, hivrelaterte nettverk, og denne var ”mellommann”
mellom de to sidene. Dette tiltaket har brakt en ny dimensjon til programmet: direkte og likestilt samarbeid og partnerskap mellom ansvarsbærere og rettighetshavere.

Dr. Lidia Andruschak, UNAIDS Ukraina, svarer på spørsmål under
paneldiskusjonen på konferansen.

HIV og AIDS
hovedmål
Kirkens Nødhjelps viktigste mål for hiv og aidsprogrammene er bevisstgjøring, informasjon og
forebyggende tiltak samt arbeid for å minske stigmatisering
og diskriminering. Videre blir det lagt vekt på omsorg og
støtte til mennesker som lever med hiv og aids, med spesielt
fokus på foreldreløse og utsatte barn. Andre mål er relatert
til teologisk refleksjon og beslutningspåvirkning.
I 2009 støttet Kirkens Nødhjelp 90 prosjekter i 27 land med
en budsjettramme på ca. 30 millioner kroner. I tillegg til
landspesifikke hiv og aids-programmer er det gitt støtte
til regionale tiltak i Øst-Afrika, det sørlige Afrika, SørøstAsia, Latin-Amerika og Europa samt gjennom fire globale
programmer (Lutheran World Federation, World Council
of Churches, Ecumenical Advocacy Alliance og World
Young Women's Christian Association). En rekke andre
programmer har også inkludert hiv og aids-relaterte
elementer, og i noen tilfeller har det vært gjort forsøk
på å gjøre hiv og aids til relevante komponenter i disse
programmene.
Trosbaserte aktører tar opp stigma
Kirkens Nødhjelp har brukt sitt komparative fortrinn
ved å fokusere på trosbaserte samarbeidspartnere i hiv
og aids-arbeidet. I de fleste samfunn spiller kirkene og
templene en viktig rolle i arbeidet med å danne verdier og

holdninger i befolkningen. Ved å fokusere på trosbaserte
samarbeidspartnere i implementeringen av programmer
har deres kompetanse på hiv og aids-relaterte temaer økt
betraktelig. Trosbaserte aktører har brukt sine muligheter til
oppsøkende arbeid for å hindre spredningen av viruset og for
å redusere stigmatisering og diskriminering.
En kjønnsrelatert sak
Det er en sterk sammenheng mellom hiv og aids
og kjønnsrelaterte spørsmål. Forståelse av denne
sammenhengen har økt i denne planperioden. I 2009
inviterte Kirkens Nødhjelp 15 rådgivere som arbeider med
hiv og aids og kjønnsspørsmål ved de ulike landkontorene
til én ukes felles læring og utveksling med kollegaer på
hovedkontoret. Et spørsmål som ble undersøkt i løpet av
uken var hvordan menns egen forståelse av maskulinitet
virker inn på kjønnsbasert vold og spredning av hiv. I det
sørlige Afrika og på hovedkontoret er en begynt å se på
om forbindelsen mellom alkohol og negative uttrykk for
maskulinitet skal bli et satsingsområde.
Å integrere hiv og aids-anliggendet i samarbeidspartneres eksisterende programmer har vært, og er fortsatt,
en utfordring. Det er behov for mer systematisk oppfølging
og dokumentasjon av hvordan dette blir gjort. Kirkens
Nødhjelp trenger dessuten å styrke arbeidet for å integrere
hiv og aids-strategiene i nødhjelpsoperasjoner der
organisasjonen har en implementerende rolle.
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 VANN OG SANITÆRFORHOLD

ANGOLA

Vann og godt styresett
Et vannprosjekt med en brønn, en pumpestasjon og eget sted for vasking av klær har forbedret dialogen
mellom lokalsamfunn, politiske ledere og lokale myndigheter i landsbyen Cuio i Angola.

Kirkens Nødhjelp og partnerorganisasjonen
IECA
(Igreja
Evangélica
Congregacional em Angola) startet i
2008/2009 et vann- og lokalstyreprosjekt
i landsbyen Cuio i Benguela-provinsen.
Prosjektets mål var å øke dialogen mellom
lokalsamfunnet, samfunnslederne og
lokale myndigheter, og dermed bidra til
bedre levekår i landsbyen. Cuio ligger på
den sørlige kysten av landet som er en del
av Namib-ørkenen. Vann er dyrt og lite
tilgjengelig, og de lokale myndighetene
har ennå ikke klart å tilby grunnleggende
sosiale tjenester.

Kvinneengasjement
I prosjektet er det laget et vannforsyningsopplegg og egne steder for
klesvask. Opplegget består av en boret

brønn, en pumpestasjon, seks kilometer
rørledninger og en tank for oppbevaring
og fordeling av vannet. På et tidlig stadium
ble lokale kvinner involvert i arbeidet
med utforming og implementering siden
de tradisjonelt har vært ansvarlige for
vannhenting. Det ble opprettet en lokal
vanngruppe som skulle lede arbeidet og
sørge for vedlikehold av vannsystemet. De
hadde også ansvar for å finansiere driften,
forvalte midlene og investere i utstyr,
blant annet ble det kjøpt en motorsykkel
for daglige turer til generatorbygget.
Et annet positivt aspekt er at gruppens
koordinator og flere andre medlemmer
er kvinner. Opplegget for vanntilgang
har bidratt til at enkelthusholdninger

Foto: Malvin Ommedal/Kirkens Nødhjelp

Deltakelse fra det sivile samfunn
Det har ikke vært lokalvalg i Angola etter

at borgerkrigen var over i 2002, men de
siste årene har myndighetene startet
en prosess for desentralisering og økt
deltakelse fra det sivile samfunn. Bykommunene har fått egne budsjetter, og
det forventes at de lager planer for bruk av
penger, for eksempel til sosiale tjenester,
selv om de ikke har erfaring med dette
og dessuten har liten kapasitet. De lokale
myndighetene har enda mindre erfaring
med å legge slike planer i samarbeid med
det sivile samfunn.

En ny vaskestasjon gir store positive gevinster i hverdagen – både praktisk og helsemessig. Gjennom vannprosjektet i Angola har folk i
lokalsamfunnet lært mer om sine rettigheter og om lokalmyndighetenes rolle.
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Den menneskelige faktoren

har kunnet spare penger som følge av
reduserte vannutgifter. Daglig vannforbruk
per person har økt, noe som indikerer
en forbedring av både samfunnets og
individets helsemessige situasjon.

Foto: Malvin Ommedal/Kirkens Nødhjelp

Foto: Jane Vogt Evensen/Kirkens Nødhjelp

Økt eierskap
Ved hjelp av dette prosjektet har lokalsamfunnet utviklet en sterkere følelse av
eierskap og en forståelse av at de har rett
og plikt til å engasjere lokalmyndighetene.
Lokalsamfunnet har ved flere anledninger vist at de forstår hva det vil si å være
”delaktige” i lokal styring. Ett eksempel
var da generatoren av ukjente årsaker
brant ned en måned etter at prosjektet
ble satt i gang. Gruppen oppsøkte Kirkens
Nødhjelps lokale partner IECA og fortalte
at de hadde midler til å dekke deler av
kostnaden ved innkjøp av ny generator,
men ønsket å låne det resterende beløpet.
De fikk kjøpt ny generator, og lånet ble tilbakebetalt til IECA som avtalt. 

Kirkens Nødhjelp har erfart at kvaliteten på
prosjektene i WASH-sektoren i stor grad
avhenger av kompetansen og kapasiteten til
organisasjonens medarbeidere ute, partnerorganisasjoner og lokalbefolkningen.
I tillegg er lokalbefolkningens følelse av
eierskap nært knyttet til prosjektets langsiktige bærekraftighet. Dette er først og fremst
avhengig av etterspørselen og lokalbefolkningens aktive deltakelse i alle faser fra
prosjektutforming til ledelse.
Kirkens Nødhjelp må ha en integrert
tilnærmingsmåte for å få maksimal effekt av
et vannprosjekt både for lokalbefolkningen
og for miljøet. Både sanitærforhold og
hygiene må vektlegges hvis man skal bedre
helsesituasjonen og redusere fattigdom.
I tillegg må det satses på tiltak som genererer inntekt, har god ressursforvaltning og
påvirker politiske beslutninger.
Klimaendringer er en betydelig trussel,
spesielt for fattige og marginaliserte mennesker i mange av landene hvor Kirkens
Nødhjelp arbeider. Det å sikre rettferdig
tilgang til vann og å bidra til ansvarlig
forvaltning av vannressurser er viktige
bidrag for tilpasning til klimaendringene.

Tre medlemmer av vanngruppen under et møte i Cuio. Kvinnen som holder
barnet er gruppens leder.
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Uenighet med myndighetene
Ved ett tilfelle hadde vanngruppen i Cuio
en uenighet med en representant for
MPLA, som er det regjerende partiet i
Angola. MPLA-representanten hadde
bestemt at han og partiet skulle overta
forvaltningen av pengene som gruppen
samlet inn. Gruppen ble så overrasket
at de ba IECA (den lokale kirken) om å ta
vare på pengene.
Den lokale IECA-presten var ikke
villig til å påta seg ansvaret, og kontaktet
provinsens IECA-ledere, som igjen
kontaktet den lokale administratoren,
lokale ledere og politiet. MPLArepresentanten ba om unnskyldning
og hevdet at det hele hadde vært en

misforståelse. Videre sa han at det var
lokalsamfunnets vanngruppe som var
ansvarlig for administrasjonen av pengene
som landsbyboerne hadde samlet inn til
drikkevannsystemet.
Jevnlige møter mellom Kirkens
Nødhjelp, IECA og lokalsamfunnet
medførte at ble det etablert en følelse av
eierskap, noe som var en motiverende
faktor etter at drikkevannsystemet var
klart til bruk. IECA har bidratt i Kirkens
Nødhjelps arbeid med kapasitetsbygging
av lokalstyre, blant annet når det gjelder
opplæring i lokalmyndigheters rolle og
funksjon. Det at IECA ble bedt om å støtte
lokalsamfunnet er et eksempel på at
denne opplæringen har vært nyttig.

Vanngruppen har vist at de er gode representanter for å ivareta lokalsamfunnets
interesser.
Lokalsamfunnet
har lært om sine rettigheter og om
lokalmyndighetenes rolle, og dette
har hjulpet den lokale administratoren
med å ta på seg rollen som offentlig
tjenestemann. Prosjektet har også
gitt makt til lokalsamfunnet, som nå
opptrer selvsikkert i samhandlinger med
lokaladministratoren når det gjelder å
kreve sine rettigheter. Prosjektet har
i tillegg brakt de lokale myndighetene
nærmere lokalsamfunnet gjennom å
skape rom for dialog der representanter
for de lokale myndighetene gjøres mer
oppmerksom på samfunnets behov. 

VANN OG SANITÆRFORHOLD
Tre prosjektkategorier
I Kirkens Nødhjelps vannportefølje er det tre prosjektkategorier:
• Vanntilgang og forbedring av sanitærforhold (WASH).
• Beslutningspåvirkende arbeid for å få lokale og nasjonale myndigheter til
å prioritere rent vann og trygge sanitærforhold for lokalbefolkningen.
• ”Vann for levebrød”-prosjekter som hjelper mennesker med å utnytte
tilgjengelige vannressurser, produsere mat og skaffe inntekter.
WASH-kategorien omfatter akutt nødhjelp (som i Tsjad i 2005 og Zimbabwe i
2009), sikring av vann- og sanitærforhold i langvarige humanitære situasjoner
(som i Irak, Somalia, Afghanistan og Darfur i Sudan) og langsiktig bistand
(som i Etiopia, Kenya og Zambia).
Fakta

2009

Foto: Jane Vogt Evensen/Kirkens Nødhjelp

Antall prosjekter
139
WASH i prosent av totalt vannbudsjett
78
Beslutningspåvirkning i prosent av totalt vannbudsjett
3
Vann til verdiskapning i prosent av totalt vannbudsjett
19
Antall Kirkens Nødhjelp-tilknyttede land som jobber med vann 27
Land med størst prosjekt i vannsektoren	Somalia
Land med nest største prosjekt i vannsektoren	Afghanistan
Land med tredje største prosjekt i vannsektoren	Irak
De fleste bevilgningene til vannsektoren ble brukt i land med behov for akutt
nødhjelp og/eller land som er i en langvarig krisesituasjon. En stor del av
midlene ble brukt til vannforsyning, sanitærforhold og hygiene (WASH), en
mindre andel ble brukt til vann til inntektsgenerering og en relativt liten andel
gikk til beslutningspåvirkning. Flere prosjekter integrerte WASH-tiltak med
vann til inntektsgenerering, et område som har vært en viktig måte å tilnærme
seg arbeidet i Afghanistan på. Det var få prosjekter som integrerte WASHsektoren med beslutningspåvirkning. Ett unntak var arbeidet i Angola som
gikk på grunnleggende vanntilbud og lokalstyre.
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Grunnleggende rettigheter for

Romfolket på Balkan

På Vest-Balkan har Kirkens Nødhjelp bidratt til bedring av romfolkets levevilkår og drevet talsmannsarbeid for
ivaretakelse av deres rettigheter.
Romfolket er den mest marginaliserte
gruppen på Balkan, og deres vanskelige
situasjon har vært et fokusområde for
Kirkens Nødhjelps program på VestBalkan. Arbeidet illustrerer utfordringene
vi ofte møter i vårt arbeid og hvordan vi
arbeider integrert med talsmannsarbeid,
langsiktig bistand og nødhjelp.

sitt kontor og operasjonelle prosjekt i
Kosovo i 2009.
Etter Kirkens Nødhjelps utfasing har
leirene vært administrert av KAAD (Kosovo
Agency for Advocacy and Development).
Leirene skulle kun være en midlertidig
løsning, og trygge langsiktige boliger
skulle bygges.

Fordrevet med helserisiko
Under krigen i Kosovo i 1999 ble romfolket
i
Kosovo-kontrollerte
Sør-Mitrovica
fordrevet til det serbisk-kontrollerte NordMitrovica. UNHCR sikret bolig for disse
internflyktningene (IDP) i leire i og omkring Nord-Mitrovica. Kirkens Nødhjelp
ble bedt om midlertidig å påta seg
administrasjonen av disse på vegne av FN.
Da leirene ble etablert, var utbredelsen
av blyforurensning og helseproblemene
relatert til dette et velkjent problem.
NATO-soldater var tidligere flyttet fra en
av leirene på grunn av blyforgiftningen.
Spørsmålet om blyforurensning og den
dårlige helsemessige situasjonen blant
romfolket ble en sak for det internasjonale
samfunn i 2005. Kirkens Nødhjelp stengte

permanente boliger og medisinsk
behandling
FN og lokale myndigheter er offisielt
ansvarlige for romfolkets situasjon. Da
Kirkens Nødhjelp tok over leiradministrasjonen,
fikk
organisasjonen
mer
legitimitet for å kunne støtte romfolket
gjennom talsmannsarbeid for medisinsk
behandling, støtte til boligløsninger og
andre løsninger for romfolket.
Som et resultat av Kirkens Nødhjelps
arbeid, som en av flere organisasjoner,
initierte myndighetene i Kosovo en plan
om å flytte alle romfamilier (ca. 150
familier eller 1000 enkeltpersoner) ut av
leirene og skaffe alternative boliger. De
første 50 husene er under konstruksjon.
Det har vært en meget stor utfordring

knyttet til å få land frigitt for husbygging og
finansiering for dette samt for medisinsk
behandling. Prosessen har til tider
stoppet opp totalt på grunn av politiske og
administrative hindringer, delvis på grunn
av manglende politisk vilje til prioritering
av romfolket.
Kirkens Nødhjelp har hele tiden
arbeidet for å finne nye boliger for
romfolket. Fra 2005 var organisasjonen
allerede involvert i å bygge nye hus
for romfolket i den delen av byen de
opprinnelig bodde og ble fordrevet fra,
Roma Mahala. Kirkens Nødhjelp har
bygget 96 boliger for romfamilier i Roma
Mahala. 50 nye boliger er under bygging
av andre organisasjoner.
Ifølge denne planen vil man oppnå
full boligdekning for familiene som bor i
leirene i Nord-Mitrovica og kunne stenge
leirene. På tross av full repatriering
eksisterer det fortsatt utfordringer
som medisinsk behandling. Lokale
organisasjoner arbeider fortsatt med å
løse dette samt andre utfordringer knyttet
til romfolket. 

Kirkens Nødhjelps samarbeidspartnere i Kosovo, Makedonia, Albania og
Serbia har utviklet ulik fagkunnskap om støtte til romfolket på Balkan. For
eksempel har Kirkens Nødhjelps partner HERA (Health Education and
Research Association) i Skopje i Makedonia etablert et ungdomssenter i
romfolkets lokalsamfunn Suto Orizari. Senteret har rådgivende tjenester
på en rekke områder og gir alt fra helseforsikring til informasjon om
statsborgerskap og beskyttelse mot familievold.
HERA har et tett samarbeid med myndighetsstrukturer, og driver offentlige
programmer i tråd med Kosovos strategi for romfolket for 2005-2015. (Kosovo
Roma Strategy 2005-2015). For eksempel utnevner og lærer HERA opp
representanter for romfolk til helsearbeidere som er ansvarlige for bevisstgjøringsarbeid og bedre tilgang til helsetjenester for familier innen romfolkets
lokalsamfunn. I Serbia har partneren EHO (Ecumenical Humanitarian
Organization) i mange år arbeidet for romfolkets rettigheter, det være seg
registrering slik at de kan få rett til offentlige tjenester eller sosiale goder
som skolegang, barnehager og leksehjelp for skoleelever. Dette har ført til
en økt prosentandel barn og unge under utdanning, og noen ungdommer
har begynt på universitetsstudier.

Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Differensiert støtte

Det har vært vanskelig å finne tomter til nye
hjem for romfolket i Mitrovica. Kirkens
Nødhjelp har nå bygget 96 boliger i Roma
Mahala, den delen av byen de måtte forlate.
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 Kjønnsbasert vold

Nulltoleranse
for kjønnslemlestelse

I samarbeid med The Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia (ECFE) har Kirkens Nødhjelp startet et
prosjekt som skal styrke kirkelederes rolle når det gjelder å motarbeide kjønnsbasert vold. Dette har resultert
i en offentlig uttalelse om nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse.
I Etiopia praktiseres fortsatt kvinnelig
kjønnslemlestelse i stor grad, med en antatt utbredelse på 74 % i 2005. Utbredelsen
overskrider i varierende grad variabler
som religion, etnisitet og geografi. Imidlertid har religion vært brukt for å legitimere
denne praksisen. Kirkens Nødhjelp mener
derfor at tiltak som belyser kulturelle og
religiøse faktorer som bidrar til kvinnelig
kjønnslemlestelse er avgjørende for atferdsendring på dette området.
Kirkelederes rolle
Kirkens Nødhjelp har i lang tid arbeidet
med kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM

- Female Genital Mutilation) og bevisstgjøring av lokalsamfunn. I samarbeid med
The Evangelical Churches Fellowship
of Ethiopia (ECFE) startet organisasjonen
i begynnelsen av 2009 et prosjekt som
hadde som mål å styrke kirkelederes
rolle med hensyn til å bekjempe kvinnelig
kjønnslemlestelse. ECFE representerer 31
kirkesamfunn med mer enn 30.000
lokale menigheter og 62 organisasjoner
med tilknytning til kirkelig virksomhet i
Etiopia. I tillegg representerer de 15 etiopiske evangeliske kirker i utlandet. Totalt
representerer ECFE i overkant av 15 millioner tilhengere.

Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Første gang
Dette var første gang kirkene samlet tok
opp en så viktig sak. Regjeringen har også
gitt sin godkjennelse og antydet at de er
villige til å samarbeide for å trappe opp
tiltak mot kvinnelig kjønnslemlestelse.
Dette resultatet er oppmuntrende
da det viser en fornyet forpliktelse og
interesse i kirkeledelsen til å arbeide mot
kvinnelig kjønnslemlestelse, i tillegg til det
store potensialet kirken har til å komme
med en offentlig uttalelse om saken. Videre
har det teologiske refleksjonsdokumentet
og funnene i gjennomgangen blitt
ressurser som kirkene kan bruke i sitt
framtidige engasjement. For Kirkens
Nødhjelp og andre samarbeidspartnere
har arbeidet gitt en mulighet til å lære mer
om kirkens potensial og mangler. Det har
også identifisert strategier og områder for
framtidig samarbeid. 

En voksen kvinne har bundet bena sammen, slik de ble bundet da hun ble omskåret som
liten jente.
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Gjennom et bredt spekter av strategier
og aktiviteter, blant annet beslutningspåvirkning, bevisstgjøringsarbeid, temadokumenter, dokumentarfilmer, spørreundersøkelser, teologiske refleksjoner og
dialog, har Kirkens Nødhjelp i samarbeid
med ECFE henvendt seg til toppledelse,
ledere i kirkesamfunn, kvinnelige prester
og ansatte ved presteskoler for å utvikle en
forståelse for og bevisstgjøring av utfordringene man har når det gjelder kvinnelig
kjønnslemlestelse og kjønnsbasert vold.
Denne prosessen involverte mer enn
600 ulike grupper. Ett av resultatene av
denne kollektive innsatsen var et 40 siders
dokument med teologisk refleksjon.
Det ble enighet om en fempunkts
posisjonserklæring og en offentlig uttalelse om nulltoleranse for kvinnelig
kjønnslemlestelse. Denne ble overlevert til
ministeren for kvinnesaker på et offentlig
arrangement og ble delt ut til mer enn
30.000 menigheter.
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Zambia

sammen mot kjønnsbasert vold
I desember 2009 samlet de zambiske kirkene seg for å snakke med én stemme for å bekjempe kjønnsbasert
vold. En erklæring ble underskrevet av kirkelederne og representanter for den zambiske regjering.

Både i det zambiske samfunnet og i
landets kirker er det utbredt diskriminering, ekskludering fra offentlige verv og
vold basert på kjønn. Kirkene har en lang
historie når det gjelder å snakke på vegne
av folket, og har håndtert kjønnsspørsmål og kvinnespørsmål hovedsakelig fra
en stereotyp tilnærming der en ser kvinner som mødre, hustruer og omsorgspersoner, og ikke som likeverdige deltakere og samfunnsaktører.

gjennomgang av kjønnsperspektivet som
ble gjort av kirkene i Malawi, Sør-Afrika og
Zambia. Det ble konkludert med at mens
det fantes doktriner, strategier og praksis
som til en viss grad var kjønnssensitive,
finnes det fremdeles mye diskriminering
mot kvinner og fornektelse av kvinners
rettigheter innenfor kirken.
En kjønnsvisjon
Analysen beskriver dagens situasjon og
er et godt utgangspunkt for opplæring i
kjønnsspørsmål. Den har anmodet om
en felles handling for å utvikle en likestillingsvisjon for kirkene, en kjønnssensitiv
læreplan og tilhørende opplæringshåndbøker for geistlige, leke kirkeledere og 

Foto: Kirkens Nødhjelps kontor i Zambia.

Tre involverte kirker
I 2007 var det flere workshops støttet av
Kirkens Nødhjelp der kirkene erkjente
denne situasjonen, og de ble enige om
at det var på tide med en intern reflek-

sjon rundt og vurdering av egen praksis.
Kirkene som var involvert var de tre ”moderenhetene”: Council of Churches in
Zambia (CCZ), The Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ) og Zambia Episcopal
Conference (ZEC).
En situasjonsanalyse viste manglende
likestilling mellom kjønnene i beslutningstakende strukturer og prosesser.
Det var urettferdighet basert på kjønn i
måten kvinner og menn ble oppfattet på,
spesielt i rådgivningsmøter, og dessuten
feiltolkninger av enkelte bibelvers. Analysen avdekket at i noen tilfeller hadde
skadelig sosiokulturell praksis nådd
kirkene. Disse funnne ble også bekreftet
i en Kirkens Nødhjelp-støttet regional

Deltakere under lanseringen av erklæringen mot kjønnsbasert vold i Zambia.
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Fra erklæringer til handling
Det er en prestasjon i seg selv å få kirker
og religiøse aktører til å ta skrittet fra
erklæringer til handling. Målene som
kirkene har forpliktet seg til er blant annet
å oppnå likestilling mellom kjønnene
og likhet innen kirkestrukturer, drift
og praksis i samfunnet. Andre mål er å
sikre ordentlig og tilstrekkelig opplæring
i tolkning av Skriften ved presteskoler,
presteseminar og høyskoler, og å arbeide

med rettsvesenet når det gjelder
manglende likestilling mellom kjønnene
og kjønnsbasert vold.
Bevisstgjørende tiltak
Prosessen har blitt supplert med tiltak
fra ressurspartnere som driver bevisstgjøring i presse, radio og ved bruk av
drama. Prosessen har stimulert til økt
offentlig debatt om kjønnsbasert vold og
kvinners rettigheter hos ressurspartnere,
for eksempel Citizens Forum. Å anerkjenne de ulike kompetanseområdene blant
samarbeidspartnere har gjort at Kirkens
Nødhjelp kan konsentrere seg om kapasitetsbygging i stab og hos partnerne, og
styrke sin overvåknings- og evalueringsrolle. Dette er et eksempel på hvordan
organisasjonen har lyktes i å tilrettelegge for forbindelser mellom religiøse
institusjoner og myndighetsinstitusjoner,
og mellom religiøse ledere og nasjonale
kvinnebevegelser.
Fokus på mobilisering
Kirkens Nødhjelps fokus i denne perioden
har vært å mobilisere trosbaserte organisasjoner, spesielt kirkene, til å bli synlige
og arbeide konkret mot kjønnsbasert vold.
Videre har det vært fokus på å utfordre

Kjønnsbasert vold
Fordoblet aktivitet
I løpet av de siste fem årene har Kirkens Nødhjelp
doblet både utgifter til og antall prosjekter som mottar
støtte under den tematiske prioriteringen Menn og
kvinner tar opp kjønnsbasert vold. Hovedmottakere
av midler i denne perioden har vært programmer
og samarbeidspartnere i Øst-Afrika, som også er
den regionen som mottar flest ressurser generelt.
Det regionale 1325-programmet står for den største
økningen av kostnader i Midtøsten.
Prosjekter som arbeider med følgende aspekter
av kjønnsbasert vold har mottatt mest midler i løpet
av perioden: Menneskehandel, kjønnslemlestelse av
kvinner og generell bevisstgjøring angående kjønn og
kjønnsbasert vold. I 2005 brukte Kirkens Nødhjelp ca.
13,6 millioner kroner på bekjempelse av kjønnsbasert
vold, fordelt på 51 prosjekter. I 2009 hadde dette beløpet
økt til ca. 29,5 millioner kroner fordelt på mer enn
100 prosjekter i 36 land. Dette representerer 4,2 % av
Kirkens Nødhjelps totale budsjett til programstøtte fra
utenlandsavdelingen.
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menn til å ta opp strukturelle spørsmål
knyttet til kjønnsbasert vold og arbeide
med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325
om kvinner, fred og sikkerhet. Kirkens
Nødhjelp har også brukt nye tilnærmingsmåter for å ta opp og redusere skadelige
praksiser, slik som kvinnelig kjønnslemlestelse, tidlig ekteskap og forebygging av
handel med kvinner og barn.
Fra tabu til offentlig oppgave
En nylig avsluttet ekstern evaluering av
temaet “Menn og kvinner tar opp kjønnsbasert vold” i Kirkens Nødhjelps Global
Strategiplan 2005-2009 har vist at de fleste
prosjekter støttet av organisasjonen har
lyktes i å løfte kjønnsbasert vold ut av
den private sfære og inn på den offentlige
arena. Dette er i seg selv en betydelig
prestasjon og også en viktig betingelse
for til slutt å redusere forekomsten av
kjønnsbasert vold. Kirkens Nødhjelp har
også lyktes i å sette agendaen hos mange
partnerorganisasjoner.
Først og fremst trosbaserte organisasjoner og religiøse ledere, men også
sekulære samarbeidspartnere, har forstått viktigheten av å ta opp kjønnsbasert
vold i denne perioden. I noen tilfeller har
dette resultert i omfattende offisielle ut-

seks av ti kvinner
Globalt opplever nesten seks av ti kvinner fysisk og/
eller seksuell vold i løpet av sitt liv. Vold basert på
kjønn har store konsekvenser, spesielt for kvinner
og jenter. Gutter og menn, familier og lokalsamfunn
blir også berørt. For kvinner og jenter fra 16 til 44 år
er vold en vesentlig årsak til død og invaliditet. I 1994
analyserte Verdensbanken ti utvalgte risikofaktorer
for jenter og kvinner i denne aldersgruppen, og fant
ut at voldtekt og familievold representerte en høyere
risiko enn kreft, ulykker med motorkjøretøy, krig og
malaria. Kjønnsbasert vold krenker menneskerettigheter, hemmer produktivitet, reduserer menneskelig
kapital og undergraver økonomisk vekst. I 102 land
er det fremdeles ingen spesifikk juridisk forskrift
mot familievold, og fortsatt er det minst 53 land der
voldtekt i ekteskapet ikke er en straffbar lovovertredelse. Alle de overnevnte faktorene er sterke indikasjoner på at fokuset på de grunnleggende årsakene
til kjønnsbasert vold fortsatt er høyst relevant.

Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

ungdom som er med i kirken. Eierskapet
og forpliktelsen som ble skapt i prosessen førte til vedtak om og lansering av en
teologisk erklæring om kjønnsspørsmål i
en historisk seremoni i Cathedral of the
Holy Cross (Det Hellige Kors’ Katedral)
11. desember 2009. Dette var første gang
kirkene kom sammen for å snakke med
én stemme når det gjelder bekjempelse
av kjønnsbasert vold og urettferdighet
basert på kjønn i sine egne strukturer.
Erklæringen ble signert av kirkelederne
og representanter for den zambiske regjering. Prosessen har også styrket forbindelsen mellom kirkelige aktiviteter
og regjeringen på områder som gjelder
internasjonale og regionale strategiske
rammevilkår.

talelser fra høytstående kirkelige organer
som fordømmer kjønnsbasert vold og
skadelige praksiser som kvinnelig kjønnslemlestelse. Selv om vi ser at Kirkens
Nødhjelp har bidratt positivt til økt
bevissthet og holdningsendring, eksisterer
utfordringen med å endre strategi og praksis fremdeles i de fleste sammenhenger.

Foto Cathrine Bøe Gjesti/Kirkens Nødhjelp

utfordrer sine egne strukturer
Evalueringen slår også fast at Kirkens
Nødhjelps fokus på kjønnsbasert vold er
i samsvar med globale utfordringer, og
det har relevans til kvinners sikkerhet og
til en styrking av kvaliteten på Kirkens
Nødhjelps innsats som helhet. Organisasjonens hovedfokus har vært å gi støtte
til en forandringsprosess for å endre de
grunnleggende årsakene til kjønnsbasert
vold. Disse bevisstgjørende strategiene,
som ofte har blitt knyttet til trosbaserte
institusjoner og har eksistert lenge, fremmer bærekraft. Kirkens Nødhjelp har også
klart å engasjere trosbaserte organisasjoner til å reflektere over sin egen praksis
og rolle i å opprettholde kjønnsdiskriminering, slik den dyptpløyende studien av
Zambia viser. 

Mazu Dori er en etiopisk enke som ble tvunget
på flukt i krigen mot Eritrea.

I løpet av de siste fem årene har Kirkens Nødhjelp økt sin innsats mot kjønnsbasert vold.
Den største økningen har vært i Øst-Afrika. Bildet er fra en flyktningleir utenfor Nzulu i
Goma i det østlige Kongo.
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 MILJØ OG KLIMAENDRINGER

Brasil

Vann i springen til de fattige
I Pajeú nordøst i Brasil fokuserer Kirkens Nødhjelp på å få vannforsyningen under kontroll. Lokalbefolkningen
får hjelp til å tilpasse seg sparsom og uregelmessig nedbør gjennom konstruksjoner som fanger opp regnvann
og anlegg for oppmagasinering av vann.

illustrasjon: Nyhetsgrafikk

I et kollektivt familieprogram for jordbruk drevet av Kirkens Nødhjelps samarbeidspartner DIAKONIA i øvre Pajeú i
nordøstlige Brasil er det bygget 13.000
regnvannssisterner og 215 undergrunns
damanlegg.
Lite og uregelmessig nedbør er en
betydelig faktor i livene til mennesker i
denne regnfattige regionen i Brasil. Det
har negative konsekvenser for matvaresikkerheten i regionen. Mest alvorlig er
konsekvensen for de fattigste menneskene, spesielt i lokalsamfunn på landsbygda. Med 20 millioner innbyggere på
det 900.000 km2 store området er denne
delen av Brasil det tettest befolkede
regnfattige halvørkenområdet i verden.
Alle problemene knyttet til bevaring
av vann blir vektlagt i denne regnfattige
regionen. Vannkilder er truet og vegetasjon har blitt fjernet til fordel for store
jordeiere og selskaper.

Regnvannet lagres og beskyttes mot sol og fordamping gjennom tørketiden. En sisterne som
rommer 16 000 liter forsyner en familie på fem med vann til matlaging og drikke gjennom
hele året.
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Alternativ teknologi
Prosjektet har fremmet nye metoder for
vannsanking. Alternative teknologiske
metoder er utviklet for vannhøsting og
oppmagasinering av regnvann i sisterner
og undergrunns damanlegg. Familienes
evne til å forvalte det oppsamlede vannet
og håndtere teknologien har også blitt
forbedret. Prosjektet arbeider med bruk
av sisterner som samler regnvannet som
renner ned fra takene (varierer fra 40 til
100 m2), og gir også støtte til damanlegg
under bakkenivå der regnet som faller
direkte ned på et sementert område
blir samlet. Regnvannet fra taket blir
brukt til drikkevann og matlaging, mens
regnvannet fra sementområdet (derav
navnet overflatevannsisterne) blir brukt til
buskap og irrigasjon.
Prosjektet
oppfordrer
også
til
økologisk jordbruk basert på bærekraftige
prinsipper. Det sørger dessuten for teknologi, for eksempel solenergi og produksjon
av bioenergi basert på kugjødsel til
metangass. 

Afghanistan
ny energi til landsbyer

I et av verdens fattigste og mest krigsherjede land er et prosjekt i gang for å dempe konsekvensene av klimaendringer. Sammen med partnerorganisasjoner har Kirkens Nødhjelp lagt vekt på en ”barfottilnærming” for å
skaffe energi fra fornybare energikilder.

Fram til nå har 7800 husholdninger i
118 landsbyer fått tilgang til fornybar
energi. Totalt har 56 menn og 28 kvinner
fått opplæring som ”barfotingeniører” i
solenergi, og det har vært 44 elektroniske
verksteder på landsbygda. Et PV-anlegg
(foto-elektrisk) på 75 Wp (peak Watt)
100 Ah tavle koster omtrent US$ 500
per husholdning. PV-anlegget har en
antatt levetid på 25 år. Det er bygget flere
vannkraftanlegg med effekt fra 5,5 til 12
KW. Når alle de fem planlagte anleggene
står ferdig, vil de kunne forsyne 1200
husholdninger med strøm.

Holdningsendringer
Kunnskapen og ferdighetene som kvinnene har tilegnet seg når det gjelder å
installere og vedlikeholde energisystemer
har bidratt til å endre lokalsamfunnenes
tradisjonelle holdninger til kvinners rolle i
arbeid og samfunn. ”Barfottilnærmingen”
har likeså bidratt til at barn har fått bedre
læringsforhold hjemme og har gitt lokal
kompetanse i vedlikehold av systemene,
noe som vil bidra til å sikre langsiktig
bærekraft.
En av hovederfaringene er viktigheten 

Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp

Redusert avhengighet av parafin
Det fornybare elektrifiseringsprosjektet i
Afghanistan har gjort folk på landsbygda
i stand til å redusere sin avhengighet av
parafin til hjemmebruk. Brenning av parafin innendørs har alvorlige helsemessige
konsekvenser for luftveiene, spesielt for
kvinner og barn.
“Barfottilnærmingen” har vært vellykket fordi lokalsamfunnene har vært involvert i beslutningsprosessen og fått ansvar
for å utvikle sine egne systemer for drift,
administrasjon og vedlikehold. Menn og
kvinner med noe lese- og skrivekunnskap
har fått opplæring som ”barfotingeniører”
og har utviklet kompetanse i å administrere og vedlikeholde grunnleggende teknologi innen solenergi og vannkraft.

Fornybar energi fra solcellepanel gir bedre leveforhold på landsbygda og bidrar også til
likestilling mellom kjønnene.
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av en integrert tilnærming som knytter
lokale energiløsninger til andre utviklingsaktiviteter. Dette vil ha stor betydning for
fattige husholdningers mulighet til å skaffe
et sikkert levebrød. Dessuten har det å gi
kvinner ansvar og nye, praktiske ferdigheter vært en effektiv strategi for myndiggjøring, noe som er i ferd med å endre
kvinnenes rolle og status.

viktigere suksessfaktor for programmet
enn de tekniske installasjonene og spesifikasjonene.
Landprogrammer med stort volum
har hatt en tregere respons på oppfordringer om å innføre nye tiltak mot
klimaendringer enn mindre programmer.
De store landprogrammene kan finne det
vanskelig å sette av tid og kapasitet til å
eksperimentere med nye arbeidsområder på grunn av eksisterende krav til
administrasjonen av en stor portefølje.
I disse landene kan det være nødvendig
med en mer proaktiv tilnærming for å
sette agendaen. 

Foto: Kirkens Nødhjelps kontor i
Afghanistan

To hovedstrategier
Kirkens Nødhjelp har to hovedstrategier
for innføring av klimaarbeid; tiltak som
har blitt integrert i eksisterende programmer versus nye individuelle tiltak. Det er

betydelige forskjeller mellom disse. Ved
integrering av klimaendringstiltak i eksisterende programmer er hele infrastrukturen allerede på plass, og de nye tilleggskomponentene blir enkle å integrere.
Prosjektet Kenya Jatropha er et nytt
tiltak der Kirkens Nødhjelp i samarbeid
med lokale partnere har hatt føringen
gjennom hele prosessen; fra idé til implementering. Dette har vært en mer krevende tilnærming som fordrer god teknisk
kompetanse fra Kirkens Nødhjelp både i
Kenya og på hovedkontoret. Den sosiale
infrastrukturen, mekanismene og kompetansen har også vist seg å være en

Gul Zaman og Mohammed Jan har utdannet seg til ”barfotingeniører”. Nå kan de installere og reparere solcellepanelene i landsbyen sin i provinsen Daikundi.

miljø og klimaendringer
Det haster
I 2007 reviderte Kirkens Nødhjelp sin globale strategiplan (GSP)
for å gjenspeile at det haster å ta fatt i klimaendringene for å
sikre at utviklingsarbeidet har relevans, langtidsvirkninger og
bærekraft. En ny strategisk prioritering ble lagt til: Miljø og klimaendringer. Her er det to hovedlinjer: tilpasning til og demping
av konsekvensene av klimaendringene.
Tilpasning til klimaendringene
I løpet av den korte tiden fra 2007 til 2009 har Kirkens
Nødhjelp innført tiltak for tilpasning til klimaendringene
i eksisterende programmer i 15 land. Det er et økende
belegg for at denne innsatsen bidrar til å gjøre sårbare
lokalsamfunn mer motstandsdyktige mot konsekvensene
av klimaendringene. Noen av tiltakene for klimatilpasning
inneholder også elementer for reduksjon av katastroferisiko.
Dessuten omfatter klimaendringsporteføljen høsting av
regnvann og tiltak for matsikkerhet i Mali, Kenya, Eritrea,
Etiopia, Tanzania og Mauritania.
Demping av konsekvensene av klimaendringene
Kirkens Nødhjelp har også bidratt til å dempe konsekvensene
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av klimaendringer gjennom innføring av bærekraftig fornybar
energi i fattige lokalsamfunn i åtte land. Dette inkluderer
utvikling av biodiesel gjennom satsing på jatrophaplanten
i Kenya, solenergiprosjekter i Afghanistan, Mauritania og
Mali, biogass i Vietnam og Bangladesh, solenergi og mikrovannenergi i Amazonas og komfyrer drevet av solenergi og
pelletproduksjon i Rwanda.
I Vietnam har et biogassprogram skaffet til veie en
energikilde, nemlig gratis, næringsrik kunstgjødsel, og
sørget for redusert innendørs luftforurensning og bedre
sanitærforhold. Programmet er en del av den nederlandske
bistandsorganisasjonen SNVs nasjonale biogassprogram.
De bruker en høyere andel av subsidier, noe som gjør at de
fattigste husholdningene kan være med.
Estimerte utgifter til klimaendringstiltak
2009: 28 000 000
2008: 25 000 000
2007: 7 000 000
Tabellen viser at Kirkens Nødhjelp har hatt en økt satsing på klimaendringstiltak
de siste årene. Imidlertid har det tidligere vært en del tiltak og programmer som
har hatt andre betegnelser slik at datagrunnlaget er noe usikkert.

Climate Justice

nedtelling til klimatoppmøtet i København
På veien fra Bali til København har Kirkens Nødhjelp intensivert kampen for klimarettferdighet. Organisasjonen
har også støttet og vært medarrangør for flere kompetansebyggende tiltak for partnere fra Sør som er engasjert
i klimaendringsarbeid.

Støtte til stemmene fra Sør
I arbeidet med å utvikle en felles posisjon
og agenda sammen med søsterorganisasjoner i Europa og samarbeidspartnere i
Sør har Kirkens Nødhjelp etablert et solid
fundament for henstillingen om klimarettferdighet og grønn utvikling. Organisasjonen har også kunnet støtte og være medarrangør for flere kompetansebyggende
møter for partnere fra Sør som har begynt
å engasjere seg i klimaendringsarbeid.
Kirkens Nødhjelp har spesielt gitt
menneskelig og økonomisk støtte til et
regionalt program om klimaendringsstrategi og beslutningspåvirkning i det
østlige og sørlige Afrika. I 2008 støttet
organisasjonen etableringen av PACJA,
Pan African Climate Justice Alliance. Dette nettverket samler afrikanske organisasjoner i det sivile samfunn (CSOer) som
arbeider med klimaendringer og bærekraftig utvikling, med mandat til å øve innflytelse på klimaendringsforhandlinger
og -strategier. Siden 2008 har PACJA
implementert
kompetansebyggingsprogrammer for sine medlemmer og

deltatt på alle partsmøtene i FNs klimapanel (COPs), møter som er blitt holdt i
UNFCCC og regionale møter relatert til
disse, for eksempel møtene i African
Ministerial Conference on the Environment
(AMCEN). Det har vært oppløftende
bevis på PACJAs evne til å øve innflytelse på afrikanske lederes posisjoner i
forhandlingene.
København 2009
I 2009 medvirket Kirkens Nødhjelp til å
mobilisere en bred økumenisk delegasjon

som besto av mer enn 300 registrerte
deltakere til UNFCCCs klimakonferanse
i København (COP 15). Av disse var
omtrent 100 deltakere aktivt engasjert i
beslutningspåvirkning, og over halvparten
av disse kom fra samarbeidspartnere
i ”det globale Sør”. Partnere fra Sør,
for eksempel Pastor Tafue Lusama fra
Tuvalu, var synlige ”klimavitner” som
stilte klare og overbevisende krav om
klimarettferdighet for sine lokalsamfunn,
som allerede opplever konsekvensene av
klimaendringene. 

Foto: Linn Aas-Hansen Grøtberg/Kirkens Nødhjelp

I 2007 lanserte Kirkens Nødhjelp sitt
beslutningspåvirkningsarbeid for klimarettferdighet basert på data fra FNs
Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC), UNFCCC-konferansen
i 2007 (COP13) og Bali Action Plan. Det
viktigste målet for Kirkens Nødhjelp
var et rettferdig, ambisiøst og juridisk
bindende klimaregime som kan begrense
klimaendringstrusselen for fattige og
sårbare mennesker. Det strategiske
rammeverket for vår beslutningspåvirkning
har vært Greenhouse Development Rights
Framework (GDRs) – grønn utvikling, et
rammeverk som beregner hvert lands
andel av den totale byrden ved å bruke
prinsippet “felles, men differensiert ansvar
og respektiv kapasitet”. Rammeverket tar
også i betraktning hvert enkelt menneskes
behov for en minimum levestandard ved å
innføre en ”utviklingsterskel”.

Kirker over hele verden mobiliserte for en mer rettferdig klimaavtale. Erkebiskop Desmond
Tutu utfordret de politiske lederne til å komme til enighet.
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 Changemaker

«Det er typisk norsk å
tjene penger på krig»

Foto: Nina Rose/Changemaker

I juni 2009 arrangerte Changemaker 17. mai-tog på Torgallmenningen i Bergen med bunad, flagg, våpen og
buekorps. Hundre changemakere deltok i toget, som markerte starten på kampanjen "Det er typisk norsk å
tjene penger på krig".

Uten å kreve sluttbrukererklæring selger Norge våpen i blinde. Her utenfor våpenfabrikken på Kongsberg.
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By Nina Rose, Changemaker

Ukontrollert våpenspredning er et stort
hinder for utvikling mange steder. Håndvåpen og ammunisjon på avveie dreper
uskyldige mennesker og forlenger og forverrer kriger og konflikter i utviklingsland.
Norge har et ansvar som en av verdens
største våpeneksportører, men mangler
samtidig et regelverk som sikrer at norske
våpen ikke havner i gale hender.
Kampanjekrav
Omtrent to tredeler av den norske våpeneksporten går til NATO-allierte.
Norge krever ikke en såkalt sluttbrukererklæring fra NATO-landene.
I kampanjen krever Changemaker at
Norge skal:
• kreve sluttbrukererklæring fra alle land
som Norge selger våpen og ammunisjon til.
• innføre et system for tilstrekkelig merking og sporing av ammunisjon,
• arbeide aktivt for at dette inkluderes
i en internasjonal bindende våpenhandelsavtale under FN.
Målet med kampanjen var først
og fremst å endre Norges politikk på
området. Changemaker hadde flere lobby-

møter med statssekretær Gry Larsen
i UD og stortingsrepresentanter for
å påvirke arbeidet med aktuelle Stortingsmeldinger. Changemaker sendte også
innspill til partiprogrammene, som ble
vedtatt på partienes landsmøter våren
2009. Arbeiderpartiets Landsmøte i april
vedtok
at
Norge
skulle
innføre
sluttbrukererklæring fra flest mulig land,
noe som er en klar forbedring fra det som
var programfestet tidligere, men som
likevel er svært upresist.
I september aksjonerte Changemaker
utenfor Stortinget og ved våpenprodusenten på Kongsberg. I oktober hadde organisasjonen en større aksjon på Aker Brygge
der aktivister stilte frem et stort, selvlaget
maskingevær, og en bunadskledd operasanger sto i en bannerdekket liftmaskin
og sang fredssanger.
Inn i valgkampen
I valgkampen sørget Changemaker for
å ha en representant som stilte kritiske
spørsmål om norsk våpeneksport til
utenriksminister Jonas Gahr Støre ved
et titalls ulike studiesteder der han
holdt innlegg. Til å begynne med fikk
Changemaker kun til svar at Norge har
verdens strengeste regelverk, men etter
stor pågang fra changemakerne svarte
han til slutt at regjeringen skulle vurdere

å innføre sluttbrukererklæring fra alle
land dersom de vant valget.
Da den rødgrønne regjeringen ble
gjenvalgt og regjeringsforhandlingene
skulle begynne møtte Changemaker
Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold
Vedum (SP) med oppfordring om å prøve og få strengere våpenkontroll inn i
regjeringserklæringen. Da Soria Moria IIerklæringen ble lagt frem, viste det seg
at Changemaker fikk gjennomslag for at
regjeringen skal jobbe for å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og at dette
blir norm i NATO. I tillegg vil regjeringen
jobbe for sporingsmekanismer for norske
våpen og ammunisjon og tilsvarende systemer internasjonalt. Dette var store og
nokså uventede seire for Changemaker,
men også for Kirkens Nødhjelp, som har
arbeidet med temaet siden 2006. Dette
ble feiret på Changemakers høstseminar
i oktober, vel vitende om at jobben ikke er
ferdig: Det gjenstår fortsatt å se om tiltakene faktisk blir gjennomført.
Kampanjen fortsetter i 2010. Målet
er å skape politisk debatt og sette dagsorden. For å skape oppmerksomhet rundt
kampanjen utfordrer Changemaker det
norske selvbildet som fredsnasjon, og
bruker provokasjon som virkemiddel. 

Fakta

Foto: Nina Rose/Changemaker

Hva er en sluttbrukererklæring?
En sluttbrukererklæring er et juridisk
bindende dokument hvor kjøper erklærer
hvem som er den endelige brukeren.
For at kjøper eventuelt skal kunne selge
våpnene videre må man søke selger om
tillatelse. Ved å kreve en garanti av dem
man selger til, unngår man videresalg
til uønskede mottakere. Dette er viktig
for å kunne drive effektiv våpenkontroll.
Argumentet for ikke å kreve en slik
avtale er at forholdet mellom de allierte
må baseres på tillit. Likevel vet en
at andre NATO-land selger våpen til
konfliktområder som for eksempel Sudan.
Et annet problem er at det ikke finnes
et felles system for merking av våpen
og ammunisjon, slik at det blir svært
vanskelig å spore opp.
Changemaker fokuserte på norsk eksportregelverk for våpensalg utenfor Stortinget
på FNs fredsdag.
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 Økumenisk samarbeid

skaperverk og
bærekraft
Norges Kristne Råd er en del av den globale økumeniske bevegelse. Den omfatter de fleste kirker i Norge,
og Kirkens Nødhjelp har nå formalisert sitt forhold til Norges Kristne Råd og samarbeider med dem om flere
saker. I 2009 var det to store fellesarrangementer: Konferansen ”Tro til forandring” i mai og klimaseilasen i
desember.

AV Asle Kristiansen

”Tro til forandring” var et samarbeid
mellom Norges Kristne Råd, Menighetsfakultetet og Kirkens Nødhjelp i Kristi
Himmelfartshelgen. Konferansen var
en økumenisk møteplass med fokus på
miljø og klima knyttet til det felleskirkelige prosjektet Skaperverk og Bærekraft. Konferansen ble avholdt på
Menighetsfakultetet og Chateau Neuf,
men til tross for et omfattende og kvalitativt
flott program samlet den få deltakere.
Det var flere grunner til den lave
oppslutningen. Mange reiser bort i Kristi
Himmelfartshelgen, Menighetsfakultetet
hadde eksamen - som både lærere og
studenter var bundet opp i, og Kirkens
Nødhjelp hadde ikke integrert konferansen
godt nok i sitt arbeid. Men arrangørene av
”Tro til forandring” har ikke gitt opp. Ideen
bak konferansen, en økumenisk samling

om skaperverk og bærekraft, er god. En
rekke andre temaer kan også være aktuelle
for slike tverrkirkelige konferanser, men
da må de ulike deltakerne ha klart for seg
hva de ønsker.
Kirkens Nødhjelp er en diakonal
organisasjon og har sin viktigste markering
knyttet til fastetiden. Konfirmantene i Den
norske kirke har spilt en sentral rolle i 25
år. Etter hvert er flere grupper trukket inn
for å gjøre Kirkens Nødhjelp-aksjonen til
hele menighetens aksjon og for å markere
alle oppdragsgiveres lokale forankring.
Temaer som skaperverk, bærekraft og
klimarettferdighet er viktige, men det er
en utfordring å øke den felleskirkelige
bevisstheten i Kirkens Nødhjelp. Det
viste seg at det var for lite eierskap
i Kirkens Nødhjelp til samarbeidet
rundt konferansen ”Tro til forandring”.
Organisasjonen hadde prioritert både
personer og penger til arrangementet,

men nettverket var for lite involvert.
Kirkens Nødhjelp har ikke så mange
gode arenaer for økumenisk samarbeid
i Norge utover organisasjonens fasteaksjon. Det er derfor viktig å bygge videre
på de erfaringene som ble gjort med
”Tro til forandring”. Kirkens Nødhjelp er
gode på mobilisering og organisering,
Menighetsfakultetet har faglig tyngde
og Norges Kristne Råd har bredde. Det
som er nødvendig er å konkretisere
eierskapet og egeninteressen slik at alle
føler at de har nytte av samarbeidet. Det
kan sikkert argumenteres for at Kristi
Himmelfartshelgen ikke er den beste
tiden for et arrangement i Oslo, men
hovedutfordringen for de tre arrangørene
er å integrere slike fellesarenaer inn i sin
øvrige virksomhet slik at de blir viktige
for dem. Erfaring viser at økumenikk
fungerer best når felles arrangementer
integreres i eget arbeid. 

Økumenisk samarbeid
Kirkens Nødhjelp ønsker å videreutvikle sin
identitet som felleskirkelig organisasjon.
Dette skjer blant annet ved deltakelse i
ulike prosjekter og nettverk i regi av Norges
Kristne Råd. I tillegg til samarbeidet rundt
konferansen ”Tro til forandring” (se egen
sak) kan nevnes:
Global Info
arbeider med Nord/Sør-informasjon til
Norges Kristne Råds medlemskirker
(bortsett fra Den norske kirke, som har
sin egen Nord/Sør-informasjon). Kirkens

40

|

kIRKENS NØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

Nødhjelp bidrar til å dekke deler av lønna til
prosjektleder. Tematiske fokusområder er
miljø/klima, hiv/aids og fred/rettferdighet.
Kirkelig nettverk for integrering
av flyktninger og innvandrere
(Flyktningenettverket) består av kirkesamfunn, kirkelige organisasjoner og
institusjoner som arbeider for inkluderende
flerkulturelle fellesskap i menigheter,
organisasjoner og i lokalmiljøene hvor
disse er aktører. Kirkens Nødhjelp er
medlem i nettverket. Flyktningenettverket

er også den plattformen som har bredest
kontakt med migrantmenigheter i Norge.
Kirkelig Fredsplattform
er et samarbeid mellom Bistandsnemnda,
Caritas, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig
Råd for Den norske kirke og Norges
Kristne Råd. Fredsplattformen har som
mål å styrke felleskirkelig fredsengasjement både i Norge og internasjonalt.
Fredsplattformen har særlig samarbeid
med kirker på Filippinene, i Sudan og i
Great Lakes-området.

Foto: Norges Kristne Råd

tro til forandring
tro
forandring
Oslo
21. 21.
- 24.
mai
Oslo
- 24.
mai2009
2009

Kirkens Nødhjelp er opptatt av å øke den felleskirkelige bevisstheten i organisasjonen. Konferansen “Tro til forandring” var et samarbeid mellom
Norges Kristne Råd, Menighetsfakultetet og Kirkens Nødhjelp.

One Body
er en del av samarbeidet mellom felleskirkelige råd i Sørlige Afrika og Norden
(Norden-FOCCISA-samarbeidet). Gjennom
One Body tilrettelegges det for teologisk
refleksjon i møte med hiv og aids. Prosjektet driver med bevisstgjøring av kirkeledere
rundt temaene stigma, seksualitet, gudsbilder og inkluderende fellesskap. Kirkens
Nødhjelp er knyttet både til arbeidet som
gjøres i Norge (gjennom nettverksseksjonen) og i Sørlige Afrika (gjennom
områdekontoret for Sørlige Afrika).

Ledsagerprogrammet
(Ecumenical Accompaniment Programme
in Palestine and Israel) er et internasjonalt,
økumenisk program i regi av Kirkenes
Verdensråd. Gjennom et internasjonalt
nærvær søker ledsagerprogrammet å
dempe vold, gi håp om fred og øke omverdenens bevissthet om hva som skjer
i området. I Norge er Kirkens Nødhjelp,
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke,
Norges KFUK-KFUM Global og Norges
Kristne Råd senderorganisasjoner.

Fra og med 2009 er Norges Kristne
Råd observatør i Kirkens Nødhjelps representantskap og Kirkens Nødhjelp har
observatørstatus i Norges Kristne Råd.
Der Kirkens Nødhjelp søker å være en
felleskirkelig aktør, er Norges Kristne Råd
i større grad en felleskirkelig arena. Det
innebærer at Norges Kristne Råd sjelden
kan være et organ som snakker på vegne
av medlemskirkene, men ofte er et forum
hvor medlemskirkene snakker sammen.
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 Kronikk

Kirkene
forandrer
verden

Kronikk fra
Vårt Land,
20. novemb
er
2009

I vår tids viktigste spørsmål endres
beslutninger når kirkene sier fra
av GeneralSekretær
Atle Sommerfeldt og leder av
Changemaker Ida Thomassen

Foto: Nina Rose/Changemaker

For nøyaktig ti år siden var tusenvis av
mennesker samlet i Køln. Budskapet var
krystallklart: Slett u-landsgjelda! Initiativet kom fra fattige land der taleføre folk
pekte på at fattigfolk verken fikk helsetilbud eller muligheten til å gå på skole
fordi myndighetene måtte bruke pengene
på gjeldsnedbetaling til rike land istedet.
Kirkene tok utfordringen, både i Sør
og Nord. Et betydelig press ble lagt på
verdens mektigste ledere, og politikerne
skiftet retning. Blant de sentrale aktørene
var kirkefolk som samlet underskrifter,
skrev leserinnlegg og møtte politikere.

I Norge var det kirkene som mobiliserte
flest mennesker. På global basis ble 25
millioner underskrifter samlet inn.
Da gjelden like etter ble slettet, slapp
Tanzania å sende like mye penger til
rike land. Dette førte til at 1,6 millioner
begynte på skolen umiddelbart. I 2003
var tallet steget 3,1 millioner. Den totale
skoledeltakelsen steg fra 59% i 2000
til 88,5% i 2003. I Burkina Faso ble det
umiddelbart bygget 750 skoler, og 110 000
barn fikk begynne på skolen.
I 2009 gjelder det at vi får en rettferdig
og effektiv klimaavtale i København. Ifølge
Kirkens Nødhjelps søsterorganisasjon
Christian Aid vil klimaendringene medføre
at 250 millioner mennesker kan bli tvunget
til å forlate sine hjem mellom nå og 2050.

Changemaker – Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon organiserte kampanjer om
illegitim gjeld.
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Vårt utgangspunkt er klokkeklart: verken
nordmenn eller fattige kan leve med at de
som har minst skyld er de som lider mest
under klimakrisen.
Allerede nå har kampanjen, som ledes
av Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Den
norske kirke og Norges Kristne Råd,
samlet inn 25 000 underskrifter, og i
skrivende stund ser det ut til at kirkene
vil bli den største aktøren fra norsk side i
Københavns gater.
Mange har gjort enda mer enn å gi
sin underskrift. I de to foregående årene
har engasjerte kirkefolk møtt norske
politikere gjennom Kirkens Nødhjelp
og Changemakers politiske seminarer.
Vanlige kirkegjengere har fått muligheten
til å utfordre dem som sitter med makten.
Kravene har handlet om å arbeide for
norske kutt i CO2 og økonomiske bidrag
til fattige land som er tvunget til å tilpasse
seg et nytt klima. I vår kom partienes
programmer på bordet, og hos flere av
dem så vi klart resultatene av kirkefolks
påvirkningsarbeid.
Når kirkene samler seg om en tydelig
agenda for endring og arbeider grundig og
utholdende over tid, skaper vi resultater.
Det har historien allerede fortalt oss. For
kirkene er tiden over for intern kamp.
Vårt viktigste prosjekt må være å skape
konkret endring for dem som rammes av
den rike verdens handlinger.
Vi vet hva som skal til, og vi har
forandret verden før. Siste ord blir ikke
sagt i klimatoppmøtet i desember, men
det er en viktig milepæl. Klarer vi å
gjøre kirkene til dem som sørger for en
rettferdig klimaavtale? Du kan delta på
markeringer, samle underskrifter og bli
med til København.
La kirkene igjen bli den sterkeste
røsten for en mer rettferdig verden! 

 Administrasjon og forvaltning

Kirkens Nødhjelps

antikorrupsjonsarbeid
Kirkens Nødhjelp har nulltoleranse når det gjelder korrupsjon og
misligheter, og arbeider aktivt med
korrupsjonsforebyggende tiltak og
holdninger
Åpenhet om arbeidet og saker som avdekkes er viktige elementer i organisasjonens
antikorrupsjonstiltak. Dette var bakgrunnen for at Kirkens Nødhjelp i februar 2009
publiserte artikkelen ”Åpenhet og risiko i
bistanden”. Det er også blitt publisert en
oversikt over underslag- og korrupsjonssaker som organisasjonen arbeidet med i
løpet av 2009.
De enkelte sakene er forskjellige i
form og omfang. Det som er felles for
alle saker, enten de meldes inn via våre
varslingskanaler eller det oppdages

internt i organisasjonen, er at det
umiddelbart iverksettes undersøkelser, i
de fleste tilfellene gjennom en uavhengig,
ekstern revisjon. Når saker oppstår hos
våre samarbeidspartnere, blir også andre
givere som har finansiert partneren
informert. I flere tilfeller samarbeides det
med de andre giverne om oppklaring.
Kirkens Nødhjelp ønsker fokus på og
åpenhet om sitt antikorrupsjonsarbeid.
Det er nødvendig, både for å avdekke
saker og for å fremme læring i hele
organisasjon i kampen mot korrupsjon.
I sitt antikorrupsjonsarbeid samarbeider
Kirkens Nødhjelp også med andre
organisasjoner, både innenfor ACT
Alliance (Action by Churches Together)
og med andre norske og internasjonale
organisasjoner. I 2009 inngikk Kirkens

Nødhjelp samarbeid med Humanitarian
Accountability Partnership (HAP). HAP er
en internasjonal ressursorganisasjon som
sertifiserer humanitære organisasjoner,
særlig i forhold til etterrettelighet,
ansvarlighet og troverdighet. Kirkens
Nødhjelps mål er å bli sertifisert basert
på HAPs kriterier og standarder.
Arbeidet
med
antikorrupsjon
krever både økonomiske ressurser og
kompetanse, men Kirkens Nødhjelp
vurderer dette som meget viktige og
nødvendige investeringer. Saker som
avdekkes inkluderes i program for videre
læring. Dette programmet skal virke både
forebyggende og rette oppmerksomhet
mot signalene, for dermed å kunne
avdekke korrupsjon og misligheter på et
så tidlig tidspunkt som mulig. 

ØKONOMI
Kirkens Nødhjelp presenterer i år for første gang et
konsolidert konsernregnskap. Dette innebærer at all
virksomhet er samlet i dette årsregnskapet, både regnskap
for utevirksomheten og virksomheten ved hovedkontoret.
Konsernregnskap
Konsernregnskapets formål er å fremstille organisasjonen
som én økonomisk enhet. Med bakgrunn i dette har en
mulighet for å beskrive resultatutvikling og økonomisk
stilling under ett, og har dermed muligheten til å analysere
Kirkens Nødhjelps totalaktivitet på en helt annen måte
enn når alle regnskapene for uterepresentasjonene blir
behandlet hver for seg.
Inntekter
De samlede inntekter i 2009 nådde 798,8 millioner, som er
12,8 millioner mer enn i 2008.
Offentlige tilskudd var 460,3 millioner, hvorav
149,4 millioner er fra Norad og 278,9 mill fra
Utenriksdepartementet. Dette er noe lavere enn i 2008. De
offentlige tilskuddene bidro til sammen med 27,5 millioner
til våre administrative kostnader.

Tilskudd fra andre organisasjoner som FN, ACT Alliance
med flere var 177,9 millioner mot 128,1 millioner i 2008.
Gaver og donasjoner fra private givere, menigheter og
innsamlingsaksjoner oppnådde 128,0 millioner i 2009. Dette
er en økning på 2,6 millioner fra 2008 når vi korrigerer for
en ekstraordinær testamentarisk gave i 2008.
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter på 12,7
millioner inkluderer annonseinntekter, leieinntekter og
andre inntekter. Finansinntekter omfatter renter fra bank
og avkastning på verdipapirer.
Administrasjonskostnader
Administrasjonskostnadene har økt med 0,5 millioner
fra 78,4 millioner i 2008 til 78,9 millioner i 2009.
Administrasjonsprosenten er på 9,58% i 2009, mot
9,2 % i 2008.
Hovedkontoret
I regnskapsåret 2009 har hovedkontoret gjennomført
planlagte kostnadsbesparelser på til sammen 9,6 millioner.
Dette omfattet personalkostnader, driftskostnader og
prosjektkostnader.
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Kirkens Nødhjelps representantskap og styre 2009
Alle bispedømmerådene i Norge oppnevner en representant til representantskapet. I tillegg er det syv representanter oppnevnt av Kirkemøtet i Den norske
kirke/Samisk Kirkeråd, 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.
Oppdatert pr. desember 2009.

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: Brita Bye (til juni)
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
Olav Fykse Tveit 	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
• Liv Berit Carlsen (til juni) Nestleder
• Martin Kulild
• Paul Dahlø, Nestleder (fra juni)
• Billy Taranger
• Thor Fjellvang (til juni)
• Kjersti Thoen
• Kjersti Lindøe
• Frank Grimstad
• Bente Heibø Modalsli
• Brita Bye (fra juni)
• Ida Thomassen (fra juni)  
(Valgt leder av Changemaker,
Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)
• Siv Bonde*
• Liv Snesrud (fra juni) *
• Arne Sæverås (til juni)*
(*ansattes representanter)
Vararepresentanter for ansatte
Arne Dale
Oda Thune

Kirkens Nødhjelps ORGANISASJONSKART 31.12.2009
OPPDRAGSGIVERE
Kirker og kirkelige organisasjoner i Norge
REPRESENTANTSKAP

STYRET

Valgt leder i Changemaker har
fast plass i styret

GENERALSEKRETÆR
Atle Sommerfeldt
ASSISTERENDE GENERALSEKRETÆR
Torbjørn Buer

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

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
EUROPA
Subregionalt kontor:
Kosovo
Til 1.10.2009

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
Bjørg Sjølie (fung.)
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 utgangen av 2009 hadde Kirkens Nødhjelp 141,15 faste stillinger.
Disse var fordelt på de ulike avdelingene på følgende måte:
Utenlandsavdelingen
Kommunikasjons- og innsamlingsavdelingen
HR-avdelingen
Økonomiavdelingen
Utviklingspolitisk avdeling
Generalsekretariat

50,45
41
14
26,7
6
3

I tillegg har organisasjonen hatt 9,55 midlertidige stillinger i løpet av året.
Dette innbefatter blant annet to prosjektstillinger relatert til IKT/Maconomy,
samt to prosjektstillinger for ”Publish What You Pay”. Ved utgangen av 2009
hadde organisasjonen 150,7 stillinger totalt i Norge.
År

2005

2006

2007

2008

2009

Faste stillinger hovedkontoret
Midlertidige prosjektstillinger
hovedkontoret
Totalt hovedkontoret
Stillinger ved representasjonene

111.1

118.5

136.3

146.3 141.15

13.8
124.9
43.0

17.3
135.8
40.0

17.5
153.8
42.0

24.5
170.8
37.0

9.55
150.7
33.3

Kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn i stillinger ved representasjonene
(ansatte på kontrakt fra hovedkontoret) og ved hovedkontoret er som følger:
Hovedkontoret	Representasjonene
	Kvinner
Ledere
48 %
Medarbeidere
56 %

Menn	Kvinner
52 %
65 %
44 %
30 %

Menn
35 %
70 %

Ved Kirkens Nødhjelps representasjoner er det både ansatte med kontrakt fra
hovedkontoret (expats) og lokalt ansatte, og disse fordeler seg på
følgende måte:
		 2009		2008
	Expats	Lokale	Expats	Lokale
Rwanda
1
8
1
Burundi		3
Den demokratiske rep. Kongo
1
28
19
Etiopia
1
31
1
28
Eritrea
1
14
1
12
Kenya
1
21
1
26
Somalia		 17
27
Nord- og Sør-Sudan
5
129
5
153
Sudan – Darfur
2
418
2
261
Tanzania
1
18
1
27
Liberia			 1
Mali
2
40
2
39
Zambia
1
13
1
15
Malawi
2
17
2
19
Angola
1
8
2
10
Botswana			Sør-Afrika
2
4
2
4
Afghanistan
3
57
3
54
Jordan
3
10
3
10
Kuwait		 0
1
Irak		 31
31
Jerusalem
1
5
1
2
Pakistan
1
11
1
12
Guatemala
1
9
1
9
Nicaragua		 1
1
Brasil		 1
1
Kosovo/Vest-Balkan			 3
40
Burma		 1
1
Thailand		 5
5
Vietnam
1
39
1
39
Laos
2
75
2
69
Indonesia			 Sri Lanka
1
8
1
9
Totalt
34
1022
37
664
				
925
				
inkl.
				Darfur

Publikasjoner
Følgende publikasjoner ble utgitt i 2009:

Kirkens Nødhjelps politiske
plattform 2009–2013
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"Et verk av dine fingre –
tekster om skaperverk
og medmenneskelighet”.
Erland Grøtberg,
Verbum forlag.
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”Wipe out illegitimate debt”.
Rapport fra et internasjonalt
gjeldssymposium som ble
avholdt høsten 2008
(engelsk og spansk).

”Øyenvitner”. En bok der ledsagere i Palestina og Israel
forteller om sine erfaringer. Utgitt i samarbeid med
Norges Kristne Råd, Mellomkirkelig Råd for Den norske
kirke og KFUM-KFUK Global

Aktivitetsregnskap 2009	BALANse pr. 31.12. 2009
ALLE TALL I TUSEN KRONER	

2009

2008

ALLE TALL I TUSEN KRONER	

31.12.09

31.12.08

Anleggsmidler
Anskaffede midler		
Inventar, utstyr og eiendommer
70 760
74 216
Medlemsinntekter (Changemaker)
198
186
Langsiktige fordringer		
5 103
Tilskudd		
Aksjer og aksjefond		
29 386
Sum anleggsmidler
70 760
108 705
Offentlige tilskudd			
		
Norad
149 483
132 765
Omløpsmidler
UD	
278 872
318 949
Lagerbeholdning
2 344
Andre offentlige tilskudd
4 475
4 665
Kortsiktige fordringer
69 117
82 253
Adm Bidrag
27 518
31 839
Verdipapirer
103 852
121 446
Sum offentlige bidrag
460 349
488 218
Kontanter, bank, post
109 097
69 559
			
Sum omløpsmidler
284 410
273 258
Andre tilskudd/Andre org
177 927
128 132
SUM EIENDELER	
355 170
381 963
		
			
Innsamlede midler, gaver
127 973
139 238
Formålskapital			
		
Grunnkapital
71 600
71 600
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
som skaper inntekt (husleie /annonser)
12 722
16 476
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner/bindinger
Sum opptjente midler fra op. Aktiviteter
12 722
16 476
Øremerkede prosjektmidler
10 169
21 258
Finans- og investeringsinntekter
19 622
13 753
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner/bindinger		
Andre inntekter
0
Katastrofereserve
11 721
14 000
SUM ANSKAFFEDE MIDLER	
798 790
786 003
Testamentariske gaver reserve
3 635
3 445
		
Personalreserve
804
804
Forbrukte midler		
Kostnader til anskaffelse av midler
27 691
26 139
Annen formålskapital			
Fri formålskapital
9 077
128
Kostnader til organisasjonens formål			
Sum formålskapital
107 007
111 234
Tilskudd, bevilgninger og gaver til andre org. (partnere)
- Afrika
121 904
147 681
Avsetninger for forpliktelser			
- Asia
109 236
137 575
Pensjonsforpliktelser
20 192
10 586
- Europa
571
8 694
Andre langsiktige avsetninger
377
287
- Latin-Amerika
7 947
43 176
Sum avsetninger for forpliktelser
20 569
10 873
- Globalt
30 591
12 024
			
- Norge
7 755
1 512
Langsiktig gjeld			
Sum tilskudd , bevilgninger og gaver
278 004
350 662
Lån BG3
33 600
35 700
		
Annen langsiktig gjeld		
358
Kostnader til egne aktiviteter som oppfyller formålet		
Sum langsiktig gjeld
33 600
36 058
- Afrika
291 150
234 887
			
- Asia
84 046
72 028
Kortsiktig gjeld til donor
15 837
- Europa
977
15 822
Annen kortsiktig gjeld
178 157
- Latin-Amerika
3 284
6 242
Kortsiktig gjeld
193 994
223 798
- Globalt
22 921
33 181
Sum
402 378
362 160
Sum gjeld
227 594
223 798
- Norge
35 247
33 485
Sum Kostnader til egne aktiviteter
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	
355 170
381 963
som oppfyller formålet
437 625
395 645
Sum formålsaktiviteter
715 630
746 307
Administrasjonskostnader
78 842
78 373
Sum Administrasjons kostnader
78 842
78 373
SUM FORBRUKTE MIDLER	
822 163
850 819
PERIODENS AKTIVITETSRESULTAT
(Overforbruk)
-23 373
-64 816
		
Årets aktivitetsresultat er disponert slik:		
Overført fra formålskapital med
eksternt pålagte bindinger
12 389
19 782
Overført fra formålskapital
med internt pålagte bindinger
1 829
12 505
Overført fra fri formålskapital
10 455
34 021
Overført til formålskapital
-1 300
-1 493
Sum disponert
23 373
64 815
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Formålsaktiviteter utenfor Norge
A = Advocacy
LD = Long-term development
E = Emergency

Region/Country 	Expenses relating	Transfers & allocations	Total transfers &
to own activities
- other organisations
own activities
Region/Country

A

E

LD

Total

A

E

LD

Eastern Africa
11 973 101 391 100 201 213 564
Burundi 		
1 134
6 912
8 046
Chad 				
Democratic Republic of the Congo
200 11 827
11 798 23 825
Eritrea
134
200
8 200
8 534
Ethiopia
705
2 524
8 813 12 043
Kenya
749
282
7 741
8 772
Regional Eastern Africa
1 258 		
570
1 828
Rwanda
600
4 644
10 275 15 519
Somalia
1 069 12 433
1 014 14 516
Sudan 		 68 347
31 698 100 045
Tanzania
7 257 		 12 754 20 011
Uganda 			
425
425

1 756
1 213
50
-361
-9
-106
271
698
-

20 955
1
6 426
752
517
-143
2 553
10 872
-22
-

22 918
974
4 671
6 105
10 504
249
989
2 270
-4 388
1 550
1

Total

A

E

LD

Total

45 629
13 729 122 346 123 119 259 194
- 		
1 134
6 905
8 039
1 		
1 		
1
7 399
200
18 253 12 771
31 225
4 671
134
200 12 871
13 205
8 070
1 918
3 276 14 918
20 113
11 071
799
798 18 245
19 842
-255
897
-143
819
1 573
980
591
4 644 11 264
16 499
4 717
963
14 986
3 284
19 234
6 755
271
79 219 27 310 106 800
2 226
7 955
-22 14 304
22 237
1 			
426
426

West and Central Africa 		
1 861 26 689 28 550
1 543
2 950
4 493 		
3 404 29 639 33 043
Liberia 		
1 		
1
347
347 		
348 		
348
Mali 		
1 860
20 439 22 299
260
1 930
2 190 		
2 120 22 369
24 489
Mauritania 			
3 544
3 544
936
115
1 051 		
936
3 659
4 595
Regional West and Central Africa 				
483
483 			
483
483
Western Sahara 			
2 706
2 706
422
422 			
3 128
3 128
Southern Africa
3 575
1 533 49 878 54 986
46
4 464 20 519 25 029
3 621
5 997 70 397 80 015
Angola 			 10 520 10 520
19
5 017
5 036 		
19 15 537
15 556
Botswana 			
2 120
2 120
-257
-257 			
1 863
1 863
Malawi
18
25
20 967 21 010
4 876
4 876
18
25 25 844
25 886
Mozambique 		
-11
878
867
-0
76
76 		
-11
954
943
Regional Southern Africa
2 567 		
4 183
6 750
-28
5 552
5 524
2 539 		
9 735
12 274
South Africa
790 		
2 371
3 161
-45
-478
-523
745 		
1 893
2 638
Zambia 		
150
7 937
8 087
130
3 591
5 633
9 355
130
3 741 13 570
17 442
Zimbabwe
200
1 370
900
2 470
-11
854
100
943
189
2 224
1 000
3 412
Sum Africa
15 548 104 785 176 768 297 100
1 802 26 962 46 387 75 151
17 349 131 747 223 155 372 251
												
Europe 			
8 545
8 545
5 198
5 198 			 13 743 13 743
Albania 			
1 165
1 165
- 			
1 165
1 165
Armenia 			
1 485
1 485
- 			
1 485
1 485
Kosovo 			
581
581
3 394
3 394 			
3 975
3 975
Macedonia 			
594
594
-0
-0 			
594
594
Regional Europe 				
1 955
1 955 			
1 955
1 955
Russia 			
899
899
-1
-1 			
897
897
Serbia 			
3 056
3 056
-151
-151 			
2 906
2 906
Ukraine 			
765
765
- 			
765
765
												
Latin America
5 053
282 31 718 37 052
1 060
52
1 903
3 015
6 112
334 33 621 40 067
Brazil
2 253
100
7 018
9 371
30
857
887
2 283
100
7 875
10 259
Cuba
200 		
400
600
200 		
400
600
Dominican Rebublic
545 		
2 879
3 425
-2
-2
545
-2
2 879
3 423
El Salvador
250 		
519
769
250 		
519
769
Guatemala
1 027
82
3 026
4 135
54
0
54
1 027
136
3 026
4 189
Haiti 			 13 379 13 379
-46
104
58
-46 		 13 483
13 437
Nicaragua
592
100
2 326
3 018
0
0
592
100
2 326
3 018
Regional Latin America
185 		
2 170
2 355
1 076
942
2 018
1 261 		
3 112
4 373
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Formålsaktiviteter utenfor Norge
A = Advocacy
LD = Long-term development
E = Emergency

Region/Country 	Expenses relating	Transfers & allocations	Total transfers &
to own activities
- other organisations
own activities
Region/Country

A

E

LD

Total

A

E

LD

Total

A

E

LD

Total

Middle East,
Afghanistan and Pakistan
838 21 320
62 018 84 176
2 032
20 849 18 891
41 772
2 869
42 168 80 910 125 947
Afghanistan
150 		 49 304 49 454
25
81
8 877
8 983
175
81 58 181
58 437
Egypt 			
240
240
- 			
240
240
Iraq 				
36
17 849
4 139
22 023
36
17 849
4 139
22 023
Jordan 				
1 199
1 199 		
1 199 		
1 199
Lebanon 				
25
25 			
25
25
Pakistan 		
6 218
8 291 14 509
590
1 441
2 031 		
6 808
9 732
16 540
Palestinian Areas
438 15 102
4 099 19 638
1 933
1 131
2 678
5 742
2 371
16 233
6 776
25 380
Regional Middle East AFG and PAK
250 		
85
335
38
1 732
1 770
288 		
1 816
2 104
South Asia
325 11 383 11 385 23 093
869
23
892
325
12 252 11 408 23 985
Bangladesh
150 		
3 610
3 760
-10
10
-0
150
-10
3 620
3 760
India 		
3 090
1 907
4 997
-10
-10 		
3 090
1 897
4 987
Nepal 			
1 235
1 235
- 			
1 235
1 235
Regional South Asia
175
1 470
175
1 820
879
19
899
175
2 349
194
2 719
Sri Lanka 		
6 823
4 458 11 281
4
4 		
6 823
4 462
11 285
South East Asia
223 16 712 15 646 32 581
45
-23 18 048 18 070
268
16 689 33 694 50 651
Burma
201 13 459
2 525 16 185
26
17
43
201
13 485
2 542
16 228
Indonesia 		
2 875 		
2 875
-63
-63 		
2 812 		
2 812
Laos 		
278
4 369
4 646
70
6 278
6 348
70
278 10 647
10 994
Regional South East Asia 		
100
597
697
1 090
1 090 		
100
1 688
1 788
Thailand 			
942
942
4 682
4 682 			
5 624
5 624
Vietnam
22 		
7 213
7 235
-25
14
5 981
5 970
-3
14 13 194
13 205
Sum Asia
1 385 49 415 89 049 139 849
2 076 21 695 36 962 60 734
3 462
71 110 126 012 200 583
												
Department for
development policy
440 			
440
2 375 			
2 375
2 815 			
2 815
Norway-Development policy
440 			
440
2 375 			
2 375
2 815 			
2 815
NCA Global
400 		
731
1 131
260
3 669
3 929
660 		 4 400
5 060
Norway-Central
400 		
731
1 131
260
3 669
3 929
660 		
4 400
5 060
Global programmes
1 829
250
6 824
8 903
-60
-69
-129
1 769
250
6 755
8 774
Norway-Global - LWF 			
3 714
3 714
-13
-13 			
3 701
3 701
Norway-Global - Other organisations
420
250
2 154
2 824
-50
-32
-82
370
250
2 122
2 743
Norway-Global - WCC
1 409 		
956
2 364
-10
-24
-34
1 398 		
932
2 330
Head Office
1 850 			
1 850
3 248
1 271 17 893 22 412
5 098
1 271 17 893 24 263
Human Resources
Management 				
- 14 909
14 909 			 14 909
14 909
Norway-Development policy 				
2 663
2 663
2 663 			
2 663
Norway-International programmes
1 850 			
1 850
585
1 271
2 984
4 841
2 436
1 271
2 984
6 691
Sum	
26 505 154 731 313 635 494 871
10 761 49 980 111 944 172 685
37 266 204 712 425 579 667 556
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 Regional oversikt

Alle tall i hele 1000

Latin-Amerika	EuropA
Regional representasjon: Guatemala City/Guatemala for
Sentral-Amerika og Karibien.
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: 33 621
Nødhjelp: 334
Beslutningspåvirkning: 6 112
Totalt: 40 067

Sub-regionalt kontor: Pristina/Kosovo for Vest-Balkan
(til 1.10 2009).
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: 13 743
Nødhjelp: ikke oppgitt
Beslutningspåvirkning: ikke oppgitt
Totalt: 13 743

SERBIA

ALGERIA

WESTERN
SAHARA
THE DOMINICAN REPUBLIC

CHAD

SIERRA LEONE

D

BRAZIL

Kirkens
Nødhjelps
fokusland
Norwegian
Church
Aid´s focus
countries
Other
countries
of priority
Andre
prioriterte
land
Other
countries
with programme
cooperation
Andre
land med
programsamarbeid

S
A
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VEST-AFRIKA

ØST-AFRIKA 	sø

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: 29 639
Nødhjelp: 3 404
Beslutningspåvirkning: ikke oppgitt
Totalt: 33 043

Sub-regionalt kontor: 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: 123 119
Nødhjelp: 122 346
Beslutningspåvirkning: 13 729
Totalt: 259 194

kIRKENS NØDHJELP – ÅRSMELDING 2009

MIDTØSTEN, VEST- OG SENTRAL-ASIA
Sub-regionalt kontor: 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: 80 910
Nødhjelp: 42 168
Beslutningspåvirkning: 2 869
Totalt: 125 947

SØR-ASIA
Regional representasjon: 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: 11 408
Nødhjelp: 12 252
Beslutningspåvirkning: 325
Totalt: 23 985

RUSSIA

UKRAINE

MACEDONIA

IRAQ
ISRAEL/
PALESTINE

D

ERITREA

ETHIOPIA

D.R. CONGO

MOZAMBIQUE

SOUTH
AFRICA

	sør-AFRIKA
Områderepresentasjon: 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: 70 397
Nødhjelp: 5 997
Beslutningspåvirkning: 3 621
Totalt: 80 015

SØRØST-ASIA
Sub-regionalt kontor: 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: 33 694
Nødhjelp: 16 689
Beslutningspåvirkning: 268
Totalt: 50 651
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Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon som arbeider sammen med fattige og undertrykte mennesker for global rettferdighet. Organisasjonen har sitt mandat fra kirker og kristne organisasjoner i
Norge og gir hjelp uavhengig av etnisk bakgrunn, rase
eller kjønn. Arbeidet er basert på fem verdier: skaperverkets
egenverdi, ukrenkelig menneskeverd, global rettferdighet,
inkluderende fellesskap og nestekjærlighet.
Kirkens Nødhjelps fokus på global rettferdighet og arbeid
for å beskytte menneskers verdighet innebærer bruk av
ulike arbeidsmåter som gjensidig påvirker hverandre:
Beredskap og nødhjelp i katastrofer
Langsiktig bistand
Beslutningspåvirkning
Kirkens Nødhjelp samarbeider med lokale, nasjonale
og internasjonale partnerorganisasjoner for å sikre
menneskelig utvikling, rettigheter og sikkerhet. Oppdraget
er å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme
menneskers verdighet og verne om skaperverket. Kirkens
Nødhjelp skal utfordre de rike og mektige og bekjempe
selvopptatthet og grådighet. De som kjemper mot nød og
fattigdom skal få styrket sitt håp om frigjøring og fred med
rettferdighet.

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

