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Barn i Zambia trenger ikke lenger å hente vann i Kabomo-elven
– der de risikerte å møte på krokodiller. Nå har de fått rennende
vann midt i landsbyen.
Foto: Bellah Zulu/Kirkens Nødhjelp, Zambia
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STYRELEDERS FORORD
Ikke siden den andre verdenskrig har Europa
opplevd en flyktningstrøm tilsvarende den vi nå står
overfor. Den gang lå store deler av Europa i ruiner.
Likevel maktet de krigstrette nasjonene, og særlig
Tyskland, å ta imot og integrere millioner på flukt.
Skulle det ikke være mulig å gjøre noe tilsvarende i
vår tid, tatt i betraktning den økonomiske og sosiale
situasjonen i vår trygge del av verden?
Dette siste året har vi sett mange eksempler på god
vilje, både gjennom politiske beslutninger og frivillig
folkelig engasjement. Igjen har Tyskland tatt på seg
en særlig rolle. Forbundskansler Angela Merkel har
beskrevet flyktningene som ressurssterke personer
som kan bidra til å løse nasjonale oppgaver.
Andre knytter engasjementet til vårt kristne og
humanistiske verdigrunnlag: Lukker vi døren for
nødstedte mennesker på flukt, står vi selv i fare for
å ende opp som skadelidende, med skade både på
vår kollektive og vår individuelle sjel.
Men vi har også sett eksempler på uro og uvilje.
Mens flyktningene i 1945 for en stor del var etniske
tyskere fordrevet fra områder i Øst-Europa, og som
ble oppfattet som landsmenn da de kom til Tyskland,
oppleves vår tids flyktninger som fremmede, både
på grunn av sin etniske og religiøse bakgrunn. Det
gir næring til fremmedfrykt og krav om klare grenser,
ikke bare geografiske, men også sosialt og religiøst.
Kirkens Nødhjelp ble etablert i 1947 som respons på
flyktningsituasjonen i Europa. 70 år senere har dette
igjen blitt en av våre hovedutfordringer i Europa. Helt
siden borgerkrigen i Syria startet i 2011, har vi vært
involvert i flyktningarbeid i Jordan, Tyrkia og Irak. Vi
har også bidratt til betydelig humanitær innsats for
den krigsrammede befolkningen i Syria. Men vi har
også vært vitner til den dramatiske forverringen av
situasjonen: at innsatsen for å hjelpe flyktningene i
nærområdene ikke har vært tilstrekkelig, ikke nok
er blitt gjort lokalt, og at stadig flere vil se etter
muligheten for å komme seg videre, om mulig til
Europa.
I 2015 jobbet Kirkens Nødhjelp med et nytt
strategidokument som trer i kraft fra 2016. Det
setter to mål for virksomheten: å redde liv og å
fremme rettferdighet. Flyktningkrisen aktualiserer
på en særlig måte begge disse målene. Vi har fått
altfor mange beretninger om liv som har gått tapt,
og det er vanskelig å forestille seg hvor mange som
risikerer å få hele sin framtid ødelagt om de ikke
sikres et bærekraftig livsgrunnlag.

4 - Kirkens Nødhjelp årsmelding 2015

Samtidig handler det om å fremme rettferdighet.
Vår holdning til flyktninger kan ikke bestemmes av
flyktige følelser, men av en grunnleggende forståelse
av hva som er rett og godt. Når Bibelen taler om
rettferdighet, handler det om relasjoner bestemt
av gjensidig respekt og ordninger som fremmer
menneskeverd og fred. I det perspektivet er det
urettferdig å bygge grenser som gjør forskjell på folk:
at noen av oss kan ferdes fritt og oppleve trygghet
takket være gode samfunnsordninger, mens andre
er henvist til et liv i utrygghet og fattigdom.
I det perspektivet handler denne krisen ikke bare om
hvordan vi tar imot flyktninger i vår del av verden.
Det er like viktig å ha fokus på det som driver
mennesker på flukt. I første omgang er det krig og
konflikter, men bak disse finnes andre dyptgripende
samfunnsproblemer som holder mennesker nede
i fattigdom. Derfor tok Kirkens Nødhjelp kraftig
til orde mot forslaget om å hente penger fra
bistandsbudsjettet til å dekke de økte utgiftene i
forbindelse med flyktningkrisen. En nedbygging
av bistanden kan ha som følge at arbeidet for å
bekjempe fattigdom stanser opp, noe som kan drive
stadig flere på flukt.
I tillegg handler dette om hva slags bistand som
virkelig skaper forandring. Kirkens Nødhjelp satser på
mobilisering av sivilsamfunnet i tillit til at det vil styrke
demokratiske krefter og myndiggjøre mennesker
nederst på samfunnsstigen til å kjempe for bedre
levekår. Sammen med våre partnere kjemper vi for
mer rettferdige økonomiske ordninger, for eksempel
at de som henter ut store verdier i fattige land, skal
skattlegges, og for å gjøre sårbare folkegrupper i
bedre stand til å møte klimaendringene.
Vi er overbevist om at å redde
liv og å fremme rettferdighet
er to sider av samme sak. Det
gir denne årsmeldingen et
godt innblikk i.

Kjell Nordstokke, styreleder

finne nytt bilde

Vår partner i Syria, GOPA, har mange måter å lære barn god hygiene
på, blant annet gjennom lek. Foto: Samer AL-Jeryes/GOPA, Syria
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TOTALE UTGIFTER 2015 OG 2011–2015

HVOR VI JOBBER
AFRIKA
LAND/REGION
Angola
Burundi
Den demokratiske
republikken Kongo
Eritrea
Etiopia
Kenya
Liberia
Malawi
Mali
Mauritania
Region Øst-Afrika
Region Sørlige-Afrika
Region Vest- og
Sentral-Afrika
Rwanda
Somalia
Sør-Sudan
Sudan
Tanzania
Vest-Sahara
Zambia
TOTAL NOK AFRIKA

2015
30 614 091
14 422 336
32 555 777

2011–2015
116 168 505
50 534 255
127 770 142

418 445
27 375 643
12 091 940

17 897 331
122 692 492
76 350 423
6 634 077
177 064 021
187 882 831
7 007 155
9 533 036
81 666 128

54 757 978
34 535 698
1 643 319
24 853 542
63 738
50 650 477
76 371 951
67 165 662
46 585 703
2 748 907
21 760 654
498 615 861

1 156 242
8 279 094
225 628 990
245 600 846
256 096 271
131 112 704
18 036 424
121 960 156
1 989 071 123

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK

ASIA OG MIDTØSTEN
LAND/REGION
Afghanistan
Bangladesh
Myanmar
India
Irak
Laos
Libanon
Nepal
Pakistan
Palestina
Filippinene
Region Midtøsten
Region Sørøst-Asia
Sri Lanka
Syria
Thailand
Vietnam
TOTAL NOK ASIA
OG MIDTØSTEN

2015
58 608 997

21 835 293
2 025 614
9 693 541

2011–2015
247 179 499
6 402 241
79 596 233
19 962 740
30 358 003
54 462 518
10 800 000
26 074 834
120 862 000
122 086 093
16 672 447
30 822 836
7 329 287
1 370 048
67 506 834
11 574 817
38 619 137

238 537 526

891 679 567

2015
9 767 167
566 036
1 987 428

2011–2015
60 026 518
2 899 048
9 746 863

16 007 605
4 074 759
23 006 976
11 735 815
10 800 000
25 417 369
23 699 070
20 149 106
3 553 893
7 134 854
794 634

EUROPA

LATIN-AMERIKA OG KARIBIA
LAND/REGION
Brasil
Cuba
Den dominikanske
republikk
El Salvador
Guatamala
Haiti
Nicaragua
Region Latin-Amerika
TOTAL NOK LATIN-AMERIKA
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BRASIL

8 668 754
16 943 047
4 191 559
42 123 990

540 000
38 569 962
129 719 255
4 191 311
20 812 394
266 505 350

LAND/REGION
Armenia
Hellas
Kosovo
Makedonia
Region Europa
Romania
Russland
Serbia
TOTAL NOK EUROPA

2015
563 382
500 000
1 000 000
20 225
1 787 491
339 006
4 983 261
9 193 365

2011–2015
4 291 925
500 000
1 162 000
1 357 143
442 090
2 613 491
1 379 006
10 497 981
22 243 636

Kirkens Nødhjelps fokusland
Land med prosjekter støttet av Kirkens Nødhjelp
Land der Kirkens Nødhjelp har faset ut virksomheten
Kirkens Nødhjelp er i ferd med å fase ut programmene i Brasil, Laos, Vietnam, Kenya og Sørlige-Afrika (delvis)
Land med stor humanitær innsats
Kirkens Nødhjelps fokusland med stor humanitær innsats
I tillegg har Kirkens Nødhjelp bistått kvinner og menn rammet av konflikt og naturkatastrofer i mindre skala i fokusland
Kirkens Nødhjelp og ACTs søsterorganisasjoners felles landprogram (JCP) og kontor
Kirkens Nødhjelp planlegger et samarbeidsprogram med ACT søsterorganisasjoner i Myanmar og Sør-Afrika
Kirkens Nødhjelp kontor

KART PER 31. DESEMBER 2015

RUSSLAND

SERBIA

ROMANIA
MAKEDONIA
HELLAS

SYRIA
LEBANON

Nord-Irak

ISRAEL
PALESTINA JORDAN

NEPAL

VESTSAHARA
MYANMAR

Darfur

SUDAN
ERITREA

SØRSUDAN

ETIOPIA

DR KONGO

ZIMBABWE

NAMIBIA
BOTSWANA

MOSAMBIK

SØRAFRIKA
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Styrets oppsummerende vurderinger – del I

FEM STRATEGISKE PRIORITERINGER
Kirkens Nødhjelp jobber sammen med partnere
langsiktig, redder liv i katastrofer og bygger sivilt
samfunn gjennom fem strategiske prioriteringer.
2015 er siste år for inneværende strategiperiode.
Denne årsmeldingen er derfor siste rapportering
på strategien som var gjeldende 2011–2015.
Kirkens Nødhjelp arbeider i en verden som endrer
seg hele tiden og i høyt tempo. Kirkens Nødhjelp
er en kirkelig, diakonal organisasjon som har fått
i oppdrag å sikre og beskytte menneskeverdet
til alle. I 2015 har vi brukt mye tid, krefter og
forberedelser i organisasjonen for å utforme
og sluttføre den nye strategien som trer i kraft
1.1.2016. Den skal vise sammenhengen mellom
vår identitet og vår kompetanse. Den nye
strategien skisserer to strategiske hovedretninger
for Kirkens Nødhjelp i årene som kommer: økt
fokus på katastroferespons og fornyet vektlegging
av trosbaserte aktører som endringsagenter i det
sivile samfunnet.
Kirkens Nødhjelp har forpliktet seg til internasjonalt
økumenisk samarbeid og effektivt utviklingsarbeid
gjennom Kirkenes Verdensråd og ACT Alliance,
det internasjonale Kirkens Nødhjelp. ACTalliansen er en koalisjon av kirker og tilknyttede
organisasjoner som jobber i over 140 land for å
skape positive og bærekraftige endringer i livene
til fattige og marginaliserte mennesker. Kirkens
Nødhjelp har arbeidet videre med planer om
å samarbeide tettere innenfor ACT-alliansens
medlemmer. Det er allerede sammenslått kontor
og program i Zambia og Midtøsten. Planer er lagt
for en sammenslåing med Folkekirkens Nødhjælp
(Danmark) i Myanmar, og andre ACT-medlemmer
vurderer et tettere samarbeid.

2015 har også vært året da Kirkens Nødhjelp
jobbet
med
søknaden
om
ny
flerårig
samarbeidsavtale med Norad, Kirkens Nødhjelps
største finansieringskilde. Videre er det utviklet
et resultatrammeverk for Kirkens Nødhjelps
syv globale programmer, et resultat fra et
tett samarbeid mellom utenlandsavdelingen
og representasjonene. Det er også utviklet
femårige
landstrategier
for
alle
Kirkens
Nødhjelps programland. Landstrategiene er
bygget på den nye strategien og det globale
resultatrammeverket. Disse var grunnlaget for
Kirkens Nødhjelps søknad til Norad i 2015. Det
er utarbeidet en ny partner-policy koblet til ”Tro i
praksis” med mer fokus på arbeid med trosbaserte
aktører og synliggjøring av Kirkens Nødhjelps
fortrinn i arbeid med sivilt samfunn.
I begynnelsen av 2016 fikk Kirkens Nødhjelp svar
på den store søknadsprosessen fra 2015. Vi er
svært godt fornøyd med en økning fra 2015 på 15
prosent fra Norads bevilgning til sivilt samfunn.
Hele organisasjonen har gjort en fantastisk jobb
med å levere god programkvalitet samt gode
rapporter og søknader i 2015. Av alle søkere fikk
Kirkens Nødhjelp den beste poengsum fra Norads
nye måleredskap, RAM Light-vurderingen. Vi er
stolte over at vi oppnådde 82 poeng og en topp
evaluering. Dette er en avgjørende faktor for
økningen og noe vi er svært glade for.
Kirkens Nødhjelp har et bredt og omfattende
arbeid i mange land. Når styret nå oppsummerer
arbeidet med de fem strategiske prioriteringene for
strategiperioden 2011–2015, gjør vi det gjennom
noen eksempler som viser bredden i arbeidet. For
utdypende rapportering les mer i Global Report on
Results 2015 på www.kirkensnødhjelp.no.

Veillard Guerlenson og Emile
Mydvensky avkjøler seg i varmen med
rent vann fra en vannpost installert
på skolen de går på i Leogane.
Programmet Green School i Haiti er
støttet av Kirkens Nødhjelp.
Foto: Dan Alder/Kirkens Nødhjelp
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Noen viktige resultater1:

2 311 800

918 000 kvinner

945 000

25 600 mennesker

695 500

103 500

kvinner og menn i 20 land
har mottatt livreddende
humanitær bistand.

kvinner og menn i ti land
har fått tilgang til rent
drikkevann.

kvinner og menn i seks land
har mottatt helsehjelp.

og menn i tolv land har
fått kjennskap til deres
rettigheter til å leve et liv
fritt for kjønnsbasert vold.

har vært involvert i Kirkens
Nødhjelps arbeid for å
redusere vold i nærmiljøet.

mennesker har minsket
sin sårbarhet for
klimaendringer.

1 800 000

underskrifter ble samlet inn
i løpet av Kirkens Nødhjelps
og ACTs kampanje for
klimarettferdighet i forkant
av klimatoppmøtet i Paris
(COP21).

750 000

nordmenn støttet Kirkens
Nødhjelp med pengergaver.

57 000

kvinner og menn ble
organisert i grupper seg for
å forbedre levestandarden i
lokalmiljøet sitt.
Innbyggerne i landsbyen Gonta i
Gelan-distriktet jubler over rent og
trygt drikkevann fra en brønn støttet av
Kirkens Nødhjelp. 55 år gamle Abraham
Gemede har fått jobben med å passe på
brønnen. For å trygge brønnen i mange år
fremover har han fått teknisk opplæring og
utdanning i grunnleggende hygiene.
Foto: Hilina Abebe/
Kirkens Nødhjelp, Etiopia

1 Denne oversikten er hentet fra Global Report on Results 2015. Oversikten bygger på tallmateriale fra Kirkens Nødhjelps eget monitoreringssystem, og i Global
Report on Results 2015 vil en finne bakgrunnsdata for ulike aktiviteter og programmer. Så langt det har vært mulig har en forsøkt å sikre at det ikke er snakk om
dobbeltrapportering når en har skaffet fram data for hvor mange mennesker en har nådd – men det er mulig at noen mennesker har fått støtte på flere områder.
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Susiya, Palestine.
Foto: Leif Magne Helgesen/Kirkens Nødhjelp

1.

RETTEN TIL FRED OG SIKKERHET: LEDSAGERE I PALESTINA

Kirkens Nødhjelp støtter palestinske og israelske
organisasjoner som med fredelige midler
jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og
menneskerettighetene i Palestina. Dette gjør
vi for eksempel ved å prøve beslutninger om
tvangsflytting av palestinere i det israelske
rettssystemet. Vi er også engasjert i Kirkenes
Verdensråds praktiske fredsarbeid, og hvert år
sender vi nordmenn til Vestbredden for å være
«ledsagere». Ledsagerprogrammet ble opprettet
av Kirkenes Verdensråd i 2002. I Norge står i
tillegg til Kirkens Nødhjelp også Mellomkirkelig
råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og
KFUK-KFUM Global bak programmet.
En av ledsagernes fremste oppgaver er
beskyttende
tilstedeværelse
der
overgrep
eller rettighetsbrudd truer sivilbefolkningen.
Ledsagerne er til stede der bønder blir forsøkt
stoppet på vei til jordene sine; de følger palestinske
barn til skolen på strekninger hvor de ofte blir
utsatt for trakassering fra bosettere eller soldater,
og de observerer ved kontrollposter hvor reisende
risikerer å bli trakassert og nektet passering. Slik
bidro 182 ledsagere fra hele verden, inkludert
24 fra Norge, til å dempe konflikten i 2015. De
rapporterte også om uønskede hendelser bl.a. til
FN. Etter tre måneder som øyenvitner informerer
de om situasjonen i sine hjemland gjennom
foredrag, avisartikler etc1 for å rette fokus på
folkerettsbrudd og derved bidra til å beskytte
sivilbefolkningen på Vestbredden.
Et eksempel på dette er kampen for å bevare den
lille palestinske landsbyen Susiya i nærheten av
Hebron som har blitt et symbol på at motstand mot
den israelske kolonialiseringen av Vestbredden
nytter. Siden 1982, da det ble opprettet en jødisk
bosetting i nærheten, har landsbybeboerne flere
ganger blitt fordrevet – for deretter å flytte
«ulovlig» tilbake. Nå bor de i telt uten vann- og
strømnett, ikke langt fra de moderne husene med
innlagt vann og strøm i bosettingen som okkuperer
400 mål av landsbyens tidligere landbruksområde.
I løpet av 2015 ble 539 palestinskeide bygnings10 - Kirkens Nødhjelp årsmelding 2015

konstruksjoner på Vestbredden revet av israelske
myndigheter2. Slik kunne det også ha gått med
Susiya sommeren 2015, da israelske grave
maskiner sto oppmarsjert noen hundre meter fra
landsbyen. Beboerne hadde til da ført en årelang
kamp i det israelske rettsvesenet mot rivning og
tvangsflytting, bl.a. med juridisk hjelp fra Kirkens
Nødhjelps partner Rabbis for Human Rights
(Rabbinere for menneskerettigheter). På tross
av at endelig dom ikke hadde falt, ga israelsk
høyesterett hæren klarsignal til å rive landsbyen
i mai, og da sommeren nærmet seg, var det flere
tegn på at rivning var nært forestående.
Så langt er ikke historien om Susiya enestående.
Den beskriver heller den israelske okkupasjonen av
Vestbredden i et nøtteskall. Det enestående med
Susiya er hvordan landsbyens 200 voksne og 140
barn klarte å nå ut til verdenssamfunnet med sin
sak. FNs høykommissær for menneskerettigheter
ba Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram om
«beskyttende tilstedeværelse» i Susiya sommeren
2015. Seks ledsagere, inkludert én norsk, holdt
vakt i lands
byen, mens diplomater fra mange
land kom jevnlig på besøk. Støtteaktivitetene for
Susiya bredte seg fra beboerne via palestinske
og israelske menneskerettighetsorganisasjoner,
Kirkenes Verdensråd, Kirkens Nødhjelp og andre
internasjonale humanitære organisasjoner til
diplomater og utenriksdepartementer verden
over. Susiya ble etter hvert tema i spørretimen i
Stortinget og på pressekonferanse i Det Hvite Hus,
landsbyboer Nasser Nawajah hadde leserinnlegg i
New York Times, og rabbiner Arik Ascherman fra
Rabbis for Human Rights ble intervjuet på CNN.
Den internasjonale fordømmelsen var unison.
EUs utenriksminister, Obama-administrasjonen,
norsk UD og FN, for å nevne noen, la sterkt
press på Israel for å stoppe ødeleggelsen og
tvangsflyttingen av akkurat denne landsbyen – og
landsbyen består fortsatt.
F.eks. boka «Fra Vestbredden” av Leif Magne Helgesen,
Dreyer 2015.
2

https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_
humanitarian_monitor_2016_01_05_english_dec.pdf

2.

KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING:
BRYTER TAUSHETEN OMKRING VOLD MOT JENTER OG KVINNER I MYANMAR

Utviklingen mot et demokrati i Myanmar har bidratt
til økt oppmerksomhet om kjønnsbasert vold og
kulturelle og religiøse tradisjoner som bidrar til
diskriminering av kvinner. Kvinner blir fortsatt sett
på som tradisjonsbærere og underordnet menns
kontroll. Med en ny nasjonal plan og et nytt lovverk
for å fremme og sikre kvinners rettigheter har
myndighetene påtatt seg et ansvar etter sterkt
påtrykk fra en rekke kvinneorganisasjoner og
andre aktører. Sammen med likestillingsnettverket
i Myanmar (GEN) har Kirkens Nødhjelp-ansatte
og partnerne Shan Women`s Action Network
(SWAN),
Thingaha
Gender
Organisation,
Women`s Organisations`Network (WON) og
Legal Clinic Myanmar (LCM) bidratt til det nye
lovforslaget, som er utviklet i samarbeid med
Sosialdepartementet.
Kirkens Nødhjelp har siden 2012 utviklet et
program for å bryte tausheten om ulike former
for kjønnsbasert vold i Myanmar. Sammen
med lokale samarbeidspartnere har vi bidratt
til kapasitetsbygging av myndigheter ved
myndiggjøring og styrking av jenter og kvinner
og ved å utfordre menn til å endre fastgrodde
holdninger. En av våre partnere, Thingaha Gender
Organisation, har utviklet egne verktøy og metoder
for opplæring i hvordan prosjekter kan ivareta
både kvinners og menns behov, skape likeverd
og fremme positiv maskulinitet. Dette har også
kommet de andre organisasjonene i programmet
til nytte. Programmet har også bidratt med
viktige tjenester direkte til ofre for kjønnsbasert
vold og menneskehandel, spesielt rettshjelp, men
også beslutningspåvirkning, kampanjearbeid og
rådgiving overfor myndighetene. Programmet har
mobilisert lærere, studenter, skoleelever, jurister,
aktivister og lokale, regionale og nasjonale
myndigheter.

sangkonkurranser og andre kulturelle aktiviteter.
På denne måten har studenter og lærere fått
reflektere over hvilke sosiale og kulturelle normer
som opprettholder kjønnsdiskriminering i sine
familier og lokalsamfunn. En viktig milepæl var
etableringen av Myanmars første senter for
kjønnsforskning ved det teologiske fakultetet.
Senteret vil bidra til at kjønnsspørsmål blir belyst
i akademiske institusjoner.
Våre lokale partnere som er basert i de etniske
grenseområdene til Kina, Laos og Thailand,
har utviklet lokale ressurser for å bekjempe
menneskehandel, voldtekt og vold i nære
relasjoner blant internt fordrevne i flyktningleirene
i delstatene Kachin og Shan. Deres arbeid har
dekket et behov for å styrke kvinnenettverk og
kvinneorganisasjoner både innenfor og utenfor
Myanmars grenser, og de har dokumentert
overgrep og voldtekt som følge av konfliktene. I
januar 2015 ble to kvinnelige lærere fra Kachin
brutalt voldtatt og drept i lokalsamfunnet hvor
de jobbet i Shan-staten, og saken har skapt stor
oppmerksomhet også internasjonalt som et bevis
på hvordan både hæren og ulike militsgrupper
opererer
i
konfliktområdene.
Programmet
samarbeider også med myndighetenes gruppe som
jobber mot menneskehandel, og som overvåker
situasjonen i grenseområdene. Arbeidet har brakt
folk fra ulike etniske og trosbaserte samfunn
sammen og bidratt med kapasitetsbygging rundt
likestilling og med positive forbilder for menn
og gutter. Ofre for kjønnsbasert vold har fått en
mer rettferdig behandling gjennom tilbud om fri
rettshjelp og annen støtte.

Programmet
er
unikt
fordi
det
bringer
sammen trosbaserte organisasjoner og deres
undervisningsinstitusjoner og andre aktører
i sivilsamfunnet, både innenfor og utenfor
landets grenser, for å rette søkelyset mot
kjønnsdiskriminering og kjønnsbasert vold.
Programmet arbeider også med tros- og
lokalsamfunn i etniske minoritetsområder med
høy grad av konflikt og der voldtekt brukes som
våpen.
Et betydelig bidrag har vært å få kjønnsbasert
vold,
kvinners
rettigheter
og
likestilling
inn i eget pensum i to sentrale trosbaserte
utdanningsinstitusjoner i Myanmar: Det kristne
teologiske fakultetet (MIT) og PhaungDaw Oo
buddhistiske kloster og utdanningssenter (MEC).
Pensum har også blitt utviklet med nye metoder
for deltakende undervisning, som for eksempel
bruk av film, gruppediskusjoner, interaktiv læring,

Kampanjen mot kjønnsbasert vold “16 Days of Activism Against Gender
Violence”, i Nam Lam, Shan State, Myanmar.
Foto: Shan Women’s Action Network (SWAN)
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Mercey Mkuche ved sin frodige maisåker.
Foto: Jakob Fagerland/Kirkens Nødhjelp

3.

ØKONOMISK RETTFERDIGHET: SAMMEN MOT FATTIGDOM, TANZANIA

Syv av ti fattige og sultne i Tanzania er bønder
eller tilknyttet jordbruk. Felles for disse er
unødvendig lave avlinger, og i den grad de har et
overskudd å selge, møter de markedet alene og
på de dårligste betingelsene. Begrenset kunnskap
eller tilgang på finansielle ressurser resulterer i
uheldig jordbrukspraksis og lave investeringer
i gjødsel og såkorn, som igjen gir utslag i lav
produksjon og liten eller ingen fortjeneste. Denne
fattigdomsfellen rammer i størst grad kvinner,
som utgjør et betydelig flertall av småbøndene.
I 2015 startet Kirkens Nødhjelp og partnere
som Anglican Church Diocese of Morogoro
utviklingen av en modell for å hjelpe fattige
bønder ut av fattigdom. Arbeidet – både analyse
og gjennomføring – la en verdikjedetilnærming til
grunn med fokus på mais (den sektoren flest av
Kirkens Nødhjelps rettighetshavere er tilknyttet).
Ved å gå sammen i større grupper utnytter bøndene
fordelene kollektiv handling gir i møte med
markedet for kunnskapsdeling, lagringskapasitet
og innkjøp av nødvendig produksjonsmateriell.

partneres erfaringer fra mange års arbeid med
organisering og kunnskapsoverføring effektivt til
nytte når nye jordbruksteknikker skal læres bort.
Gjennom kunnskapsoverføring og opplæring
om bruk av gjødsel og forbedret såkorn vil
matproduksjonen gjøre mer enn å brødfø familien:
den vil også gi kvinnene en inntekt. Ved å selge
overskuddet av maisproduksjonen for en samlet
gruppe, har de ellers sårbare, kvinnelige bøndene
forbedret sin posisjon til å forhandle frem mer
fordelaktige betingelser. Samarbeid med Verdens
matvareprogram (WFP) sikrer bøndene en kjøper
og en god pris på fremtidige avlinger.

I Kilosa-distriktet deltar 251 bønder – i hovedsak
kvinner – i et pilotprosjekt der en større
forståelse av verdikjeden og bruk av effektive
jordbrukspraksiser skal øke produktiviteten og
styrke bøndenes markedsmakt. Her kommer våre
Alpha Kapola/Kirkens Nødhjelp, Tanzania
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Den første nasjonale interreligiøse konferansen om miljø og
klimaendringer i Hue. Foto: Pham Van Hung/Kirkens Nødhjelp, Vietnam

4.

KLIMARETTFERDIGHET:
BYGGING AV ET TROSBASERT KATASTROFENETTVERK I VIETNAM

I desember 2015 ble et politisk rammeverk
for aktiv involvering av trosbaserte aktører i
samfunnsbasert arbeid med klimaendringer en
realitet i Vietnam. Den historiske milepælen ble
nådd da Kirkens Nødhjelp i Vietnam (NCA VN)
samlet 500 delegater fra alle landets 14 religioner
til den første nasjonale interreligiøse konferansen
om miljø og klimaendringer i Hue. Religiøse og
politiske ledere ble enige om et rammeverk for
trosbaserte organisasjoners deltakelse i arbeid
med klimaendringer og miljøbeskyttelse frem
mot 2020. Denne historiske avtalen er et resultat
av Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom årtier, som
har åpnet opp et helt nytt rom for trosbaserte
organisasjoners engasjement i Vietnam.
Trosbaserte organisasjoner representerer den
eneste bevegelsen med grasrotforankring utenfor
partisystemet i Vietnam. De når bredt ut og har
stor mobiliseringskapasitet. Deres potensial til å
lindre sosial spenning og bidra med mobilisering
og støtte til sårbare grupper er betydelig, men det
politiske rommet for deres aktive involvering har
tidligere vært begrenset. Siden konsekvensene av
klimaendringene kan bli alvorlige for Vietnam, har
de religiøse aktørene nå en mulighet til å ta på
seg større ansvar og bidra til å redusere landets
økende sårbarhet.
Kirkens Nødhjelps samarbeid med tros-baserte
organisasjoner
og
vellykket
beslutningspåvirkningsarbeid har åpnet den politiske døren
og skapt en ny arena for religiøse aktører i
Vietnam. Arbeidet med å utnytte de trosbaserte
organisasjonenes potensial når det gjelder
mobilisering i områder med katastrofeberedskap
vil kreve en betydelig innsats i årene som kommer.
Kirkens Nødhjelps pilotmodeller er de viktigste
byggesteinene i oppfølgingen av forpliktelsene

fra den nasjonale interreligiøse konferansen – og
Kirkens Nødhjelps trosbaserte partnere har god
praktisk erfaring på grasrota.
Én slik pilotmodell har hatt betydelig fremgang
i 2015. Kirkens Nødhjelp har startet praktisk
opplæring
i
katastroferisikostyring
for
lokalsamfunn gjennom etablering av lokale
Rapid Response Teams. Medlemmer fra lokale
trosbaserte organisasjoner er de viktigste
deltakerne, og de lærer å bruke praktiske verktøy
relatert til katastrofeberedskap og sosialt arbeid
og å koordinere og samarbeide med andre lokale
aktører.
Vietnams to største trosbaserte ungdomsbevegelser er viktige elementer i slike team: The
Buddhist Youth Association, som av og til omtales
som buddhistfamilier, og The Catholic Youth.
Å styrke disse ungdomsorganisasjonene og
inkludere deres medlemmer i responsteamene gir
en verdifull læringsarena for god organisatorisk
praksis. En annen viktig faktor er å sikre
koordinering og samarbeid mellom trosbasert
katastroferespons og Røde Kors og andre
eksisterende
organisasjoner.
Disse
statlige
nettverkene har aldri tidligere hatt medlemmer
fra trosbaserte organisasjoner.
Profesjonelle, dyktige og mobiliserte trosbaserte
organisasjoner
som
arbeider
konstruktivt
sammen med vietnamesiske myndigheter, kan
gi verdifulle bidrag i det nasjonale katastrofeog klimaendringsarbeidet. De kan også være en
drivkraft når det gjelder å utvikle et mer åpent og
deltakende vietnamesisk samfunn siden de når ut
til nesten hver minste krok av det vietnamesiske
samfunnet.
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Distribusjon av rent og trygt vann i Bungmati, Nepal.
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

5.

RETTEN TIL VANN OG HELSE: JORDSKJELVET I NEPAL

Etter det massive jordskjelvet som rammet
sentrale deler av Nepal 25. april 2015, kom mange
nødhjelpsaktører til landet. Kirkens Nødhjelp var
raskt på plass sammen med ACT-alliansen og lokale
partnere for å respondere på de akutte behovene.
Gjennom dette samarbeidet berørte Kirkens
Nødhjelp i alt ca 140.000 jordskjelvrammede, og
rundt 25.000 av disse fikk tilgang til rent drikkevann
og 22.400 tilgang til toaletter.
Det første jordskjelvet, og et nytt i midten av mai,
førte til at rundt 9.000 mennesker mistet livet, og
ødeleggelsene av infrastruktur omfattet boliger,
skoler og sanitær- og vannsystemer. Kirkens
Nødhjelp responderte raskt og inngikk et samarbeid
om felles innsats med Folkekirkens Nødhjælp
(Danmark), som har kontor i Kathmandu. I løpet av
48 timer var Kirkens Nødhjelp på plass med et team
for å vurdere behov og innsats, inkludert rådgivere
på vann, sanitær og hygiene (WASH). Kirkens
Nødhjelps respons er i tråd med ambisjonen i vår
nye globale strategi om å oppskalere innsatsen på
WASH i forhold til storskalakatastrofer, fortrinnsvis i
samarbeid med andre ACT-medlemmer.
Folkekirkens
Nødhjælp
lokale
partnere
ble
identifisert for å gjennomføre nødhjelpsinnsatsen
med støtte fra WASH-rådgivere fra Kirkens
Nødhjelps beredskapsgruppe. Umiddelbare behov
i nødhjelpsfasen omfattet midlertidige boliger,
mat, tilgang på rent vann og midlertidige latriner.
For å imøtekomme disse behovene hentet Kirkens
Nødhjelp inn forhåndslagret utstyr i regionen knyttet
til Kirkens Nødhjelps samarbeid gjennom NOREPS
(Norwegian Emergency Preparedness System).
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Dette utstyret omfatter vannrenseutstyr, vanntanker,
vannpumper, latriner og hygieneutstyr.
I nødhjelpsfasen bidro Kirkens Nødhjelp til å
transportere
vann
og
plassere
midlertidige
vanntanker i utvalgte områder. Kirkens Nødhjelp
bidro i neste omgang til å rehabilitere ødelagte
vannsystemer gjennom reparasjon av vannledninger,
vanninntak og pumper. I en av de hardt rammede
byene, Bungamati, tilrettela Kirkens Nødhjelp for et
samarbeid mellom det lokale vannverket, et privat
firma som produserer vannrør og lokalsamfunnet.
Et resultat av dette samarbeidet var en ny
vannledning på to tusen meter som ble lagt mellom
vannreservoaret til vannverket og hovedtanken og
forsyner nesten 7.000 mennesker med rent vann i
den berømte turistdestinasjonen.
I tillegg til rent vann er god hygiene avgjørende for
å redde liv i etterkant av slike katastrofer som Nepal
ble utsatt for. For å imøtekomme dette behovet
bidro Kirkens Nødhjelp med nødhjelpslatriner
og reparasjon av latriner i boliger og på skoler. I
tillegg distribuerte Kirkens Nødhjelp hygieneutstyr
som såpe, vaskepulver, og tannkrem og bidro med
opplæring av personell fra partnerorganisasjoner for
å styrke landsbybefolkningens kunnskap om hygiene
og sykdommer knyttet til vann- og sanitærforhold.
I tillegg til vår WASH-innsats omfattet samarbeidet
også støtte til midlertidig husly og reparasjon
av boliger samt fordeling av basismatvarer i
nødhjelpsfasen. Kirkens Nødhjelp har også spilt en
aktiv rolle som deltager i UNICEFs forum for WASHkoordinering.

Jordskjelvkatastrofe i Nepal.
Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp
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Styrets oppsummerende vurderinger – del II

FORHOLD TIL OPPDRAGSGIVERE OG
POLITISKE MYNDIGHETER

VI ER DER I KATASTROFER MED RENT VANN.
NÅ TRENGER VI DEG.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015:
I kriser er vann kritisk
Fasteaksjonen 2015 valgte å fokusere på vann
og klima som oppfølging etter TV-aksjonen
2014, ”Vann forandrer alt”. Temaet vil fortsette
inn i 2016. Denne tematikken engasjerte og
appellerte til store deler av befolkningen og ga
et fantastisk resultat. Gjennom aksjonen ble
det lagt vekt på å presentere klimavitner fra
forskjellige steder i verden og fortelle om Kirkens
Nødhjelps katastroferespons i praksis og den
livsviktige jobben som blir gjort for å sikre rent
vann. Budskapet ”I kriser er vann kritisk” viste seg
å fungere godt, og vi fikk god synlighet rundt vann
i kriser både i Sør-Sudan og i tilknytning til Syriamarkeringen 15. mars. Vi fikk også god synlighet
rundt hvordan klimaendringene skaper flere og
verre kriser, og hvordan konsekvensene rammer
de fattigste hardest. I den beslutningspåvirkende
SEND GAVE
PÅ SMS TIL 2468var
(200 KR)
delen
av kampanjen
kravet at regjeringen
måtte jobbe for en internasjonal klimaavtale der
Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger.
Kampanjen var en del av mobiliseringen som bidro
til at vi lykkes med å få på plass en ny klimaavtale
i Paris.
Det er flott å se at stadig flere menigheter legger vekt
på fasteaksjonen som hele menighetens aksjon,
noe som bidro til at vi satte ny innsamlingsrekord
med nesten 37 millioner kroner! Styret er stolt
av den flotte innsatsen alle medvirkende, både
ansatte, frivillige og menigheter, har gjort og gjør
hvert år.

Bøssebæring under fasteaksjonen i Oslo 2015
Foto: Arne Grieg Risnæs/Kirkens Nødhjelp
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Kongo: Simger Matabaro (36) og Obwiroyuvya (gutt på 4 mnd).
Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp

Juleaksjonen 2015: Et barn er født
Juleaksjonen i 2015 hadde fokus på barn som
er født av kvinner utsatt for kjønnsbasert vold.
Hovedhistorien var hentet fra Dorcas Hus i Kongo,
et rehabiliteringssenter for kvinner som har vært
utsatt for seksualisert vold. På senteret får de
hjelp til å vende tilbake til livet. Parallelt med
juleaksjonen kom flyktningkrisen med mennesker
på flukt gjennom Europa, og vi hadde for første
gang flere temaer inn i juleaksjonen.
Et barn er født etter en krigsvoldtekt
i Øst-Kongo
Et barn er født i det utbombede,
istykkerrevne Syria
Et barn er født i en overfylt
flyktningleir i Libanon
Et barn er født på grensen mellom
livsfare og trygghet i Europa
Et barn er født i Nepal, i Sør-Sudan, i Malawi
Et barn er født i Betlehem
Samtidig med juleaksjonen kjørte vi en
øremerket innsamling for flyktningene gjennom
samarbeidsprosjektet ”Når båten seiler inn” med
Oslo Gospel Choir og Tore W. Aas. Dette har blitt
tatt godt imot, både av publikum og menighetene,
og begge kampanjene ser ut til å ha hatt en positiv
effekt på hverandre. Prosjektet har fått svært
god synlighet i media, blant annet i Dagsrevyen,
TV2-nyhetene, VG, Nitimen, NTB, Vårt Land,
Dagen og ti oppslag i Se og Hør. En håndfull av
artistene fremførte sangen og budskapet om
hjelp til flyktningene for statsministeren og alle
partilederne på Stortinget i januar. Juleaksjonen
2015 nærmer seg 24 millioner kroner i innsamlede
midler. Styret er glad og takknemlig for at kirkene

har fokusert både på å støtte flyktninger og på
det tradisjonelle juleofferet til juleaksjonen. Dette
viser at kirkene er fleksible og engasjerte og
klarer å mobilisere både i kriser og til langsiktig
strategisk arbeid.
Fantastisk innsamlingsresultat
Med de fantastiske resultatene fra de to viktige
periodene faste- og juletiden, samt en god
innsamling ellers, viser året en total innsamling
på hele 214 millioner kroner. Kirkens Nødhjelp
har effektivisert nye innsamlingsveier som bl.a.
Facebook. Sosiale medier er viktig både for
synlighet og tilrettelegging for at folk kan gi en
gave på Kirkens Nødhjelps nettsider. 2015 ble
også brukt til videreutvikling av organisasjonens
SMS-nettverk, som er et godt virkemiddel for å
oppnå politiske resultater, samtidig som at det har
bidratt med én million kroner til Kirkens Nødhjelps
egne midler. Takk til alle som på forskjellige måter
har bidratt til dette fantastiske resultatet i 2015.
Pengene er viktige for Kirkens Nødhjelps arbeid.
Dette gir både fleksibilitet og handlekraft i møte
med nødlidende i verden.
Mobilisering til katastrofearbeid
Det er gledelig å registrere den brede mobiliseringen
til Kirkens Nødhjelps katastrofearbeid i 2015.
Det så vi både etter det tragiske jordskjelvet
som rammet Nepal på vårparten og hele høsten
da vi måtte oppruste innsatsen for flyktninger
som kom gjennom Europa fra Syria og landene
rundt (les mer i artikkelen ”Kirkens Nødhjelp og
flyktningkrisen i Europa”). Det var fantastisk å
oppleve den storstilte støtten fra menigheter,
næringsliv og privatpersoner under begge krisene.
Nestekjærligheten står sterkt blant Kirkens
Nødhjelps støttespillere.

Synlighet
Det er viktig at Kirkens Nødhjelps arbeid er
synlig i media både for å øke inntekter og å
bygge Kirkens Nødhjelps omdømme. Det er også
viktig for at menigheter skal være stolte av det
diakonale arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør. I 2015
har vi styrket kommunikasjonsarbeidet både for å
opprettholde troverdighet og for å vise at arbeidet
vårt nytter. Både gjennom egne og eksterne medier
jobber vi for å styrke offentlig oppmerksomhet og
oppfordre til handling. Styret ser at det er viktig
å få fram gode solide historier om vårt arbeid
og sette dagsorden i bistandsdebatten. Kirkens
Nødhjelp er en viktig stemme mot urett i verden.
I tillegg er det avgjørende med synlighet for å
holde givere og store donorer varme og villige til å
støtte vårt arbeid. Synlighet er blitt enda viktigere
med dagens teknologiske utvikling, som i sosiale
medier.
Kirkens Nødhjelp-kontakter
Vi revitaliserer nå samarbeidet med Kirkens
Nødhjelp-kontakter i alle menigheter, og
samtidig legger vi ned den tradisjonelle
distriktskontaktrollen (DK). Vi vil løfte og styrke
samarbeidet med KN-kontaktene ved at også de
blant annet får mulighet til å søke om å delta på
vår inspirasjonssamling på Sundvolden og får
anledning til å søke om å være med på reiser med
Kirkens Nødhjelp. Vi spisser KN-kontaktrollen til
primært å handle om mobilisering av menigheten
i fasteaksjonen. De fleste av våre trofaste og
dyktige distriktskontakter går nå over i en rolle
som Kirkens Nødhjelp-kontakt i egen menighet,
eller fortsetter som frivillige for oss, med mer
avgrensede oppgaver som kan løfte fasteaksjonen
regionalt. Styret gleder seg over å høre at stadig
flere menigheter melder inn nye KN-kontakter, og
at disse utgjorde over halvparten av de påmeldte
til inspirasjonssamlingen på Sundvolden i januar
2016.

Muslimske ledere stilte opp sammen med menigheter som bøssebærere for fasteaksjonen i Sarpsborg. Det kristne og det muslimske miljøet i
Sarpsborg har siden 2012 hatt religionsmøter, hvor dialog om tro og samfunn er viktige tema. «Det er klart at vi blir med på fasteaksjonen i år
også», kom det fra en imam i Sarpsborg under et av møtene. Nestekjærlighet og medmenneskelighet er sentrale verdier for både muslimer og
kristne, og vi synes det unike samarbeidet i Sarpsborg er utrolig kult og til stor inspirasjon. Foto: Mats Duan
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Klimapilegrimer går gjennom Trondheim.
Foto: Aina Johnsen Rønning/Kirkens Nødhjelp

Interreligiøs mobilisering for klima
2015 var året flere KN-kontorer, partnere, det
interreligiøse nettverket i Norge og ACT Alliance
jobbet koordinert sammen mot et felles mål – det
som skulle bli den første bindende klimaavtalen
for alle verdens land. Det gikk en sykkelkaravane
gjennom syv afrikanske land, det var samling av
religiøse ledere i Vietnam, og det ble gjennomført
Klimapilegrim i Norge, hvor folk gikk, syklet og
padlet til sammen 57.853 km i en pilegrimsvandring
som ble kronet med kongelig deltagelse. Med
ungdom, biskoper, imamer, jøder og sikher på
laget har vi både utfordret og støttet myndigheter
på hjemmebane og i FN-forhandlingene. 2015 var
året da de religiøse stemmene satte agendaen;
spørsmålet er ikke lenger om de skal høres, men
hva de sier. Med 1,8 millioner underskrifter fikk
vi enda en gang FNs klimasjef til å ty til tårene,
og den norsk-gambiske imamen Ibrahim Saidy

nådde Fox News under sin deltagelse i Paris.
Under ACTs ledelse oppnådde vi flere seire, både
hva gjelder rettferdig byrdefordeling, tap og skade
og langsiktige klimamål.

Klimapilegrim imam Ibrahim Saidy deltok på markering foran Stortinget.
Foto: Jens Aas-Hansen/Kirkens Nødhjelp

HKH Kronprinsesse Mette Marit av Norge og HKH Kronprinsesse Victoria av
Sverige deltok i klimapilegrimaksjonen fra Halden til Strømstad. Biskop i Borg
Atle Sommerfeldt og generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Anne-Marie Helland
sammen med biskop Per Eckerdahl i Göteborgs stift.
Foto: Hege Kristin Ulvin/Kirkens Nødhjelp
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2015 var året for store og viktige internasjonale
vedtak. Både nye bærekraftmål og ny klimaavtale
kom på plass. Kirkens Nødhjelp prioriterte arbeidet
med klima høyt og oppnådde stor innflytelse på
de endelige vedtakene gjennom vårt mangeårige
og grundige arbeid. Å sikre en bedre klimapolitikk
er avgjørende for hele verden, men Kirkens
Nødhjelps innsteg i debatten har vært at klimaet
rammer de fattigste hardest – til tross for at de
har minst skyld i krisen. Avtalen i Paris er et stort
skritt videre, og nå fortsetter kampen slik at
politikerne følger opp det de har skrevet under
på.

Konstruktivt forhold til norske myndigheter
Kirkens Nødhjelp har et godt og konstruktivt
forhold til norske myndigheter. En rekke personer
bidrar i dette arbeidet, og Kirkens Nødhjelp nyter
stor respekt for vårt arbeid. Kirkens Nødhjelp
har levert en solid resultatrapportering som
dokumenterer god måloppnåelse og Kirkens
Nødhjelps merverdi. Kirkens Nødhjelps kontorer
har også mottatt gode tilbakemeldinger på
resultatrapporter levert til ambassader i land vi
jobber i. Med endrede rammevilkår rundt oss
legger vi svært stor vekt på å fange opp nye
trender og tilpasse oss dem, samtidig som vi alltid
skal beholde vår egenart. Gjennom arbeidet med
ny rammeavtale med Norad har det vært avholdt
en rekke møter, og dialogen er svært god.
Bistand i endring
Dramatiske bilder ved Middelhavet endret
debatten om bistand, migrasjon og nødhjelp
totalt. Norske myndigheter vektlegger nødhjelp
som en langt viktigere del av utviklingsarbeidet,
og Kirkens Nødhjelp gir også nødhjelp en langt
mer sentral plass i våre prioriteringer fremover. Vi
bidro aktivt inn i arbeidet med den såkalte «Syriaavtalen», som krevde mer støtte til Syria og
landene rundt, i tillegg til at Norge burde ta imot
10.000 flyktninger fra området. Høsten ble også
preget av dramatiske forslag i statsbudsjettet,
deriblant et kutt til sivilsamfunn på 67 prosent.
Etter mange og lange runder ble dette og andre
forslag rettet opp igjen av Stortinget. Midt i
denne debatten arrangerte ACT Nordic vår egen
utviklingskonferanse i Oslo, der temaet var ”The
End of Nordic Exceptionalism?” og bistandens
fremtid. Nytt av året var at dette var et felles
prosjekt med våre nordiske organisasjoner i ACTalliansen, og dette er et alliansearbeid vi ønsker
å videreføre.
(les mer i artikkelen ”Bistand i endring”).

Syv ledere fra kirke, miljø- og fagbevegelse med et felles klimabudskap til
politikerne på Arendalsuka. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.
Foto: Jens Aas-Hansen,/Kirkens Nødhjelp

Arendalsuka
Arendalsuka er et uavhengig initiativ for å bidra
til politisk debatt i det offentlige rom. Det er en
arena for uformelle møter mellom næringsliv og
politikk. Siden oppstarten i 2012 har uken blitt en
stor suksess og årets viktigste møteplass mellom
ledere i politikk og næringsliv, media og vanlig
publikum. Kirkens Nødhjelp har deltatt i flere år.
I 2015 arrangerte vi seminar om jobbskaping i
fattige land, og vi har fulgt opp dette gjennom
en ny rapport som vektlegger både muligheter
og farer ved samarbeid mellom bistand og privat
sektor. Dette er koblet til vår egen nye satsing på
«entreprenørskap og jobbskapning» på mange av
våre utekontorer og et spennende pionerarbeid i
Tanzania.
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Styrets oppsummerende vurderinger – del III

INTERNE FORHOLD I KIRKENS NØDHJELP
Utfasing og endrede samarbeidsformer
Kirkens Nødhjelp har i 2015 vært gjennom en
prosess der flere land og kontorer har blitt faset
ut eller fått endret samarbeidsform. Dette henger
sammen med et ønske om et mer geografisk og
tematisk fokus og enda mer kostnadseffektiv drift.
Gjennom året har det vært jobbet med Thailand,
Laos, Vietnam, Kenya, deler av Sør-Afrika og
Brasil. Dette er land med relativt små budsjetter
og som det er vanskelig å sikre god nok fremtidig
finansiering av. Arbeidet i disse landene er preget
av gode og kontekstuelt relevante programmer.
I noen land faser vi ut arbeidet, mens vi i andre
land fortsetter gjennom støtte til lokale strukturer
som overtar og viderefører arbeidet. Utfasingen
og endring av samarbeidsformer i flere land vil
også fortsette i 2016 på grunn av flerårige avtaler
med donorer. Programmene gjennomføres fullt
ut og deretter sluttrapporteres. Gjennom disse
grepene er ambisjonen at Kirkens Nødhjelp skal
ha noen færre – men også større og mer robuste
– landprogrammer, og at organisasjonen bruker
mer midler på program og enda mindre på
administrasjon.
Styrking av humanitær innsats
I den nye globale strategien, som trer i kraft
2016, er humanitær innsats identifisert som et
av områdene Kirkens Nødhjelp skal satse mer

på. Kirkens Nødhjelp har en lang og omfattende
erfaring med humanitære responser, men gitt
de store utfordringene som vi står overfor, har
det vært et behov for å gjøre et ytterligere løft.
Gjennom 2015 er den humanitære seksjonen
styrket med noen flere stillinger: både humanitære
koordinatorer, WASH-rådgivere og stillinger
innenfor logistikk. Logistikkpersonell skal kunne
reise umiddelbart etter en katastrofe for å støtte
det humanitære teamet, våre lokale kontorer
og våre lokale partnere i sitt nødhjelpsarbeid.
Logistikkpersonell som sendes fra hovedkontoret,
skal både kunne ta imot nødhjelpsutstyr som
sendes inn fra utlandet og etablere rutiner for
lokale innkjøp så vel som prosedyrer ved bruk av
kontanter. Ambisjonen har vært å ha mer kapasitet
til rask respons samt å ha muligheten til å skalere
opp og sikre hjelp til flere. Disse responsene skjer
innenfor rammen av ACT, og et tett samarbeid
med søsterorganisasjoner er avgjørende for å
lykkes. Samarbeidet med Folkekirkens Nødhjælp
(Danmark) i forbindelse med jordskjelvet i Nepal
er et godt eksempel på dette. Kirkens Nødhjelps
strategiske fortrinn – men også tidvise utfordring
– er det store nettverket av lokale organisasjoner
innenfor ACT-alliansen. Ambisjonen er å bidra til
at fremtidige nødhjelpsresponser både er lokalt
forankret, raske og skalerbare.

4000 hygienepakker deles ut i Poktap-leiren i Bor, (Jongleiområdet) i Sør-Sudan. Foto: Sofi Lundin/Kirkens Nødhjelp
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Lokale kirkeledere bekjemper korrupsjon i sine områder. "Vi fungerer som en bro mellom mennesker i landsbyene og myndighetene. Diakonalt arbeid er en viktig del
av vårt oppdrag som kirke", forklarer Susana Marquinha (29). Hun er medlem av en kirkebasert gruppe som passer på at penger ikke forsvinner i korrupsjon. Kirkens
Nødhjelp er samarbeidspartner med Kirkerådet i Angola i arbeidet med å monitorere lokale budsjetter og sikre at statlige oljeinntekter også kommer de fattige til
gode. Medlemmer i de lokale kirkene er kurset i offentlige budsjetter og hvordan man skal spore utgiftspostene. Foto: Håkon Haugsbø/Kirkens Nødhjelp

Mer strategisk økonomiforvaltning
Strategien legger i tillegg til økt satsing på
humanitære katastrofer opp til en styrket
internasjonal finansiering. Begge satsingene
har økonomiavdelingen fokusert spesielt på
i 2015 gjennom økt bruk av ressurser til dette
og en systematisk gjennomgang av våre
rutiner. Dette arbeidet vil fortsette å være
en prioritet inn i 2016. En mer diversifisert
fundingbase gjør at rapporteringskravene til
donor varierer, og prosjektavtalene inneholder
både forvaltningsmessige og juridiske detaljer
vi må være klar over for å minimere den
økonomiske risikoen forbundet med prosjekter.
Logistikk- og økonomipersonell fra Oslo og våre
representasjoner er avgjørende for kvaliteten i
forvaltningen av disse midlene, og vi fokuserer på
å sikre god flyt i prosessene og solid rapportering
tilbake til donor. Dette oppnår vi gjennom et tett
samarbeid med utenlandsavdelingen.
Styrking av politisk
beslutningspåvirkning i utearbeidet
For å følge opp den nye strategien som trer i kraft
2016 har Kirkens Nødhjelp arbeidet videre i 2015
med å styrke vårt globale beslutningspåvirkningsarbeid. Det vil innebære at koblingen mot
utearbeidet og partnerne tydeliggjøres. Det legges
opp til å utarbeide felles beslutningspåvirkning
på tvers i organisasjonen. Utenlandsavdelingen
får mer kapasitet og større ansvar for dette
arbeidet. Dette innebærer at utviklingspolitisk
avdeling skifter navn til politikk og samfunn og
får fagledelse for arbeidet i utenlandsavdelingen
fra og med 2016. De vil også ha ansvar for
beslutningspåvirkningsarbeidet i Norge og på den
globale arena.

Arbeid mot korrupsjon
Kirkens
Nødhjelp
jobber
kontinuerlig
med å forbedre vår forvaltning for å sikre
rettighetshavernes rettigheter. Kirkens Nødhjelp
er klar over hvor skadelig korrupsjon er, og vi
har derfor nulltoleranse for korrupsjon. Sakene
vi har jobbet med i 2015, viser hvor viktig det
er å jobbe tett med andre bistandsorganisasjoner
og donorer hvor vi jobber på bakken i de
samme områdene og/eller med de samme
lokale partnerne. Vi ser at både tid og ressurser
kunne vært brukt mer effektivt i noen av sakene
dersom Kirkens Nødhjelp hadde jobbet tettere
med våre partneres andre donorer. I 2015 har vi
registrert to nye korrupsjonssaker som fortsatt
er under behandling. Videre ble det tilbakebetalt
NOK 411.451 til Utenriksdepartementet og
Norad. Dette gjaldt korrupsjonssaker hos fem
forskjellige partnere og utgjør 0,04 prosent
av samlet omsetning på NOK 950 millioner. De
tilbakebetalte midlene blir forsøkt innkrevd av
de aktuelle partnerne. Beløp som ikke lar seg
innkreve, blir hentet fra vår kapitalreserve og
inkluderer ikke midler fra private givere. Vi jobber
i land med mye korrupsjon. Det at vi selv avslører
korrupsjon, viser at vi tar tak i problematikken.
Se hele rapporten på www.kirkensnødhjelp.no
Kostnadseffektivitet
I 2015 har administrasjonen gjennomført analyse
av kostnader til programarbeid og administrasjon
av utenlandsarbeidet både ved utekontorene
og ved hovedkontoret. Overordnet målsetting
med arbeidet har vært å ha analysegrunnlag
for å sikre at organisasjonen driver effektivt
og har en bærekraftig kostnadsstruktur. Det er
beregnet minimumskostnad for faglig oppfølging
og administrasjonsstøtte for landkontorene, og
kostnadsdrivere og mulighet for effektivisering er
identifisert. Tiltak for effektivisering vil iverksettes
og følges opp i 2016.
Kirkens Nødhjelp årsmelding 2015 - 21

Vanndistribusjon i Dohuk-området i Nord-Irak.
Foto: Endre Vestvik/Kirkens Nødhjelp
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KIRKENS NØDHJELP OG
FLYKTNINGKRISEN I EUROPA
Kirkens Nødhjelp møter flyktninger fra Syria, på flukt fra krig og nød, på vei mot håp og et liv i
trygghet. Sammen med våre partnere Apostoli i Hellas, Macedonian Center for International
Coopertation i Makedonia, Philantrophy og Ecumenical Humanitarian Organization i Serbia
møter vi dem på deres stopp på veien til Europa.
Siden 2014 har Kirkens Nødhjelp nådd 2,2 millioner mennesker i Syria og nærområdene. 1,6 millioner
mennesker har fått tilgang til rent vann gjennom vårt arbeid. 290.000 mennesker i Syria er mindre
utsatt for smitte og sykdommer fordi de har mottatt hygieneutstyr, hygieneopplæring og latriner.
75.000 mennesker har fått vinterklær, varme tepper og ovner.
Dette har vi gjort i 2014/2015:
Libanon
Kirkens Nødhjelp har i Libanon gitt nødhjelp
til flyktninger i uformelle bosetninger og
leire, samtidig som vi har utbedret vann- og
sanitæranlegg på skoler, klinikker og sykehus
som tar i mot libanesere og syriske flyktninger.
•

60.000 har fått tilgang til rent vann og
bedre sanitærforhold i blant annet:

•

11 helsestasjoner/sykehus og fem skoler.

Jordan
Opplæring i hygiene. Foto: GOPA

Syria
•

1,6 millioner mennesker har fått tilgang
til rent vann og bedre sanitærforhold.

•

290.000 har fått hygieneopplæring og
hygieneartikler.

•

75.000 har mottatt matvarestøtte, varme
klær og utstyr.

•

24.000 internt fordrevne (IDPs) barn på
42 skoler har fått tilgang til rent vann og
bedre sanitærforhold.

•

13 brønner er boret.

•

912 vanntanker og 1000 vannfiltere er
installert.

Irak
•

28.000 mennesker har fått tilgang til rent
vann og bedre sanitærforhold i to leire.

•

3 brønner er boret for 75.000 internt
fordrevne og lokalsamfunnet rundt leirene.

•

12.000 syriske flyktninger i Jordan har
fått rent vann, latriner, hygieneutstyr og
hygieneopplæring og er mindre utsatt for
smitte og sykdommer. Mange har også fått
tilbud om rekreasjon/fritidsaktiviteter.

Kirkens Nødhjelps partner IOCC har støttet unge syrere slik at de enten har klart
å fortsette på skolen, eller søke jobb andre steder. De har også bygget en skole i
en kirke i Libanons hovedstad. Der går 100 syriske barn som ikke har fått plass
i Libanons overfylte skoler. Skolen gir elever, som 14-årige Elsin, muligheten til
å ta igjen tapt skolegang og gir barna en mer normalisert hverdag, noe som gir
dem fremtidshåpet tilbake. – Jeg drømmer om å bli flyingeniør, fortalte Elsin
stolt til Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland da hun nylig
besøkte skolen hennes. Foto: Endre Vestvik/Kirkens Nødhjelp
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EUROPA
Det internasjonale Kirkens Nødhjelp har med støtte fra Kirkens Nødhjelp de siste månedene delt ut og
sørget for vann, mat, hygieneartikler, ulltepper, ullsokker, støvler, skolemateriell m.m. til titusener av
flyktninger i Serbia, Ungarn, Makedonia og Hellas.
•

Psykososialt arbeid for flyktninger (primært barn og ungdom) i Ungarn.

•

Satt opp dusjer og latriner, samt renovert eksisterende utstyr, i Serbia og Hellas.

•

Kirkens Nødhjelp har hatt, og har, eget beredskapspersonell (eksperter på vann, sanitær og
hygiene) på plass i Serbia, Ungarn, Makedonia og Hellas.

Utdeling av hygieneartikler til flyktninger i Serbia. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Serbia

•

delt ut mat til 22.550 flyktninger

Internasjonale Kirkens Nødhjelp bidrar med
sanitærutstyr og distribusjon av hygienepakker. I
tillegg deler vi ut små sett med bleier og babyutstyr
som barnefamiliene kan ta med seg videre. 

•

delt ut klær, sko, tepper og lakener til over
5.300 flyktninger

•

delt ut flaskevann
flyktninger

•

delt ut hygieneartikler til over 26.000
flyktninger

Kirkens Nødhjelp jobber ved tre ulike grenseoverganger i Serbia. Vårt arbeid er fokusert til
grensene til Bulgaria, Kroatia og Makedonia. Vi
har:
•

rehabilitert hus som fungerer som venterom
og overnattingssted for flyktninger som
reiser videre, med toalett og dusjfasiliteter
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til

over

27.000

Makedonia

Hellas

I Makedonia støtter og jobber Kirkens Nødhjelp
i to flyktningleirer, en på sørgrensen til Hellas
og en på nordgrensen til Serbia. Alle flyktninger
som lovlig beveger seg fra Hellas og videre opp i
Europa, passerer gjennom disse flyktningleirene.
Vi har:

Det internasjonale Kirkens Nødhjelp er til stede på
de greske øyene Chios, Samos og Kos. Behovene
er i forveien store og kommer til å vokse med den
voksende flyktningstrømmen.

•

delt ut klær, tepper og hygieneartikler til
over 2500 flyktninger

•

etablert strømforsyning i flyktningleiren på
grensen til Serbia, hvor det daglig kommer
mellom 2000 og 3000 flyktninger

I Ungarn er det internasjonale Kirkens Nødhjelp
på plass for å møte flyktningene som kommer til
landet. Den store flyktningstrømmen møtes med
utdeling av rent vann og mat langs motorveiene
som flyktningene går på vei videre inn i Europa.

Vårt arbeid fokuserer på å ta imot de som kommer
til de greske øyene med båt. Vi møter disse
menneskene med mat, tepper, hygieneartikler,
bleier og rent vann. Vi har:
•

delt ut klær, tepper og hygieneartikler til
over 13.000 flyktninger

•

delt ut mat til over 29.000 mennesker

•

gitt vann- og sanitærfasiliteter til over
26.000 flyktninger

•

bygd overnattingsplasser og venterom til
over 4.500 flyktninger

Det internasjonale Kirkens Nødhjelp:
•

matutdeling til mer enn 87.000 personer i
Barcs, Beremend og Hegyeshalom

•

psykososialt arbeid i Vamosszabadi, Bicske

•

informasjonsposter
med
oversettere,
600 personer i Beremend, Barcs og
Hegyeshalom

Flyktninger fra Syria i Makedonia. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp
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Buddhist-munken Ajaan Phitak leder arbeid for å motvirke klimaendringer og med støtte fra Kirkens Nødhjelp har han utviklet
kompetanse til å gi veiledning til ungdomsgrupper.
Foto: Marcel Giger/Kirkens Nødhjelp

BISTAND I ENDRING
Bak bistandens strukturer og systemer finner vi det viktigste; menneskene. Det er de
Kirkens Nødhjelp arbeider for og med. De er verdifulle, skapende mennesker og bor på
mange kontinenter. Det er disse menneskene som er grunnen til at Kirkens Nødhjelp finnes,
og det er de vi arbeider for og med hver eneste dag. Det er også de som påvirkes mest av
alle endringer i bistand og utviklingspolitikk.
Vesten er ikke lenger i en like dominerende posisjon
i verden. Økonomisk vekst i utviklingsland gjør at
nye roller skapes, og behovene for støtte endres.
Vi kan ikke gå tilbake til verden slik den var. Det
vil vi heller ikke. I en verden i endring må bistand
og utviklingspolitikk kontinuerlig endres, og det
er nå stor diskusjon om hvordan dette best skal
gjøres.
Heldigvis ser vi at mye går bra i verden. Aldri
før har flere barn gått på skole, overlevd sin
femårsdag og fått gode helsetjenester. Bistanden
har her spilt en avgjørende rolle. Mange land har
økonomisk vekst og ser lysere på framtiden enn
før. Samtidig står verden i en grell ulikhet der 62
millioner mennesker eier like mye som de 3,5
milliarder fattigste menneskene i verden.
Mange vil si at bistanden står ved et veiskille
der langsiktig bistand trappes ned og humanitær
nødhjelp trappes opp. Vi ser også en klar tendens
til at bistanden knyttes tettere til egeninteresser.
Dette frykter vi at kan svekke bistandens
legitimitet og mulighet for å skape gode resultater
for de fattigste. Vi ser at når det blir trangere
vilkår for bistand, blir det også trangere vilkår for
internasjonal diakoni.
Flyktningkrisen setter oss på prøve. Så langt har
svaret fra mange myndigheter vært at verdens
fattigste må ta regningen ved å belaste midler
over bistandsbudsjettet. Verdens fattigste har
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også fått regningen for å finansiere globale
klimautfordringer. I september i år ble verdens
land enige om FNs nye bærekraftmål for global
bærekraftig utvikling. Blir det penger igjen til å
betale for disse? Regnestykket går ikke opp.
Flyktningene som kommer, skal ha hjelp. Behovet
for å finne penger er stort. Vi ser at sårbare
grupper blir vurdert mot hverandre. Men vi
kan ikke stille utsatte grupper mot hverandre.
Pengene må komme fra andre steder. Samtidig
som verdens fattige har fått regningen for Europas
flyktninger, ser vi også at mange bistandsgivere
bruker bistandspenger til å fremme egne bedrifter
i fattige land.
Ved å bruke en stor andel av bistandsbudsjettet
på flyktningutgifter i egne land og skalere opp
satsingen på å fremme eget næringsliv må noe
annet kuttes dramatisk. Foreløpig ser det ut til at
det er langsiktig bistand som nedprioriteres.
Kirkens Nødhjelp arbeider systematisk og
konstruktivt for å sikre at bistanden til de fattigste
skjermes. Vi arbeider også for at bistanden gjøres
smartere og tilpasset en ny tid.
Historien vil dømme oss på valgene vi tar i dag.
Det er feil tidspunkt for Norge og andre viktige
bistandsgivere å vende ryggen til verdens
fattigste.

Under et offentlig møte i Siraro mot kjønnslemlestelse, bærer jenter
som ikke er omskjært banner med budskap om å si nei til praksisen.
Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp, Etiopia
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Vannet spruter ut fra den nye brønnen i Tanzania.
Foto: Hege Kristin Ulvin/Kirkens Nødhjeklp
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DRÅPER AV HÅP
(etter TV-aksjonen 2014)
En søyle av vann danser mot den skarpblå himmelen. Midt i vannspruten står Agnes og
bobler av glede. Hun har nettopp smakt friskt, rent, naturlig vann for første gang.
Agnes Paulo Pangani er 13 år og bor i landsbyen
Munguli i Tanzania. Hun elsker å se på dansevideoer
fra Botswana, synge i kirkekoret og spille håndball
med vennene sine. Alt dette har Agnes nesten
aldri tid til. Hun er en av millioner av kvinner og
barn som bruker timevis av dagen sin på å hente
vann.
Helt siden Agnes var seks år, har hun hatt ansvaret
for å hente vann til familien. Fem timer om dagen,
hver dag, hele året. Kilometer etter kilometer på
sterke, slitne barneføtter. Bøtte etter bøtte med
brunt, farlig vann.
13-åringen ble kjent for mange nordmenn
gjennom kampanjefilmen for Kirkens Nødhjelp
under TV-aksjonen 2014. Den lille, vevre jenta
med vannbøtta på hodet ble symbolet på de nær
700 millioner menneskene som mangler tilgang til
rent og trygt vann. Etter rekordresultatet fra TVaksjonen er Kirkens Nødhjelp nå i full gang med
å gi 1,3 millioner mennesker i åtte land tilgang
til rent vann. Agnes er en av dem som nå skal få
livet sitt forandret.
Blir syke av vannet
I Agnes’ landsby har ikke lokalbefolkningen
hatt tilgang på rent vann siden 1983, da pumpa
landsbyen hadde ble ødelagt etter manglende
vedlikehold. Konsekvensene for landsbyen er
alvorlige. Unge jenter, barn og gravide kvinner må
gå mange kilometer hver dag for å hente vann til
familiene sine – vann de vet de blir syke av. Barn
som Agnes mister flere timer undervisning hver
dag fordi de må hente vann før skolen. Lekselesing
blir det lite tid til, og barna må ofte være hjemme
fra skolen med feber, diaré og magekramper fordi
de har drukket det farlige vannet.
– Noen ganger får vi veldig vondt i magen og får
diaré. Da kan vi ikke gå på skolen. Alle blir syke av
vannet, særlig de minste barna, forteller Agnes.
Som eldste jente i barneflokken har Agnes mange
oppgaver hjemme, men ingenting er så tungt som
å hente vann.
– Jeg blir sliten av å hente vann. Jeg hviler litt på
veien for å få mer energi, men det er veldig langt
å gå. Noen ganger er jeg sliten i hele kroppen og
får vondt i nakken. Da henter broren min vann for
meg i stedet, forteller hun.

Rent vann forandrer liv
Ved solnedgang en mandag i juni kjører fire digre
lastebiler den humpete, røffe veien til Munguli.
Lastebilene er fullastet med tungt boreutstyr.
Boremannskapene rigger seg til ved siden av den
gamle, ødelagte vannpumpa. Allerede den første
dagen står vannspruten i været. Agnes gjør store
øyne når hun endelig kan slurpe i seg en håndfull
med det rene, trygge vannet.
– Det smaker ikke salt! Det smaker godt, utbryter
hun og smiler bredt.
– Jeg er veldig glad. Det rene vannet vil gjøre
oss mindre syke, og det blir mye kortere å gå.
Da trenger jeg ikke å bruke så mye tid på å gå
og hente vann. Nå får jeg mer tid til å gjøre
lekser, ta meg av småsøsknene mine og leke
med vennene mine. Det gleder jeg meg til!
Rent vann forandrer liv. For Agnes er det rene
vannet i brønnen et stort skritt på veien mot en
enklere hverdag – og en tryggere fremtid.
Vannets voktere
Landsbyens egen vannkomité skal sørge for
at vannet fortsetter å strømme fra den nye
vannpumpen i Munguli. Den gamle, ødelagte
vannpumpen i Munguli har siden 1983 stått som et
tydelig symbol på hva som skjer med infrastruktur
uten lokalt eierskap. For å sikre lokalt eierskap
og vedlikehold, sørger Kirkens Nødhjelp alltid for
å lære lokalbefolkningen hvordan de kan ta vare
på de nye vannpumpene. En vannkomité valgt av
landsbyen skal passe på at den nye vannpumpen
ikke lider samme skjebne som den gamle.
– Vi skal gjøre alt vi kan for å ta vare på den
nye vannpumpa. Denne skal ikke bli ødelagt,
lover Selemani Jackson, et av medlemmene
i vannkomiteen. Han og resten av komiteen
har fått opplæring av Kirkens Nødhjelp og
partnerorganisasjonen 4CCP. Jackson ser på sin
nye rolle i landsbyen som både spennende og
viktig.
– I dag lider landsbyen på grunn av mangelen
på rent vann, ikke minst kvinner og barn. Dette
vannet vil hjelpe lokalsamfunnet vårt enormt, sier
han.
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Foto: Changemaker

CHANGEMAKER 2015
Et skritt nærmere en rettferdig verden
2015 var et knallår for globalt engasjement og
pågangsmot! Klart verden kan forandres!
Gjennomslagene kommer til slutt. Det så vi i juni,
da det ble vedtatt at Oljefondet skulle trekke sine
investeringer ut av kull. Changemaker startet
arbeidet med dette allerede i 2006, da vi vasket
Finansdepartementet rent for skitne investeringer.
I år kunne vi, som en del av en internasjonal
divestment-bevegelse, endelig se at arbeidet
førte til resultater.
2015 var det store klimaåret, og tenk at vi fikk
på plass en global klimaavtale! Changemaker
har presset på for en rettferdig klimaavtale
gjennom mange år. Da vi møtte tidligere klimaog miljøminister Tine Sundtoft rett etter hun
hadde landet fra Paris, understreket hun hvor
viktig ungdomsengasjementet rundt klimasaken
er og hadde vært under toppmøtet i Paris. Dette
vil vi fortsette med. Å få i stand en avtale er
én ting, men å gjennomføre løftene er noe helt
annet. Changemaker har i 2015 jobbet med klima
både gjennom fasteaksjonen, Klimapilegrim og
kampanjen “Ekspedisjon Grønnpolen”. I forbindelse
med sommerleiren arrangerte Changemaker en
klimafest og en klimavandring over Vidden, med
deltakere fra åtte land. Arrangementet var en
del av Klimapilegrim – en massiv mobilisering
av menigheter over hele verden som skaffet 1,8
millioner underskrifter med krav om en rettferdig
klimaavtale i Paris. I kampanjen “Ekspedisjon
Grønnpolen” har vi oppfordret norske politikere
til å ta ledelsen i ekspedisjonen mot framtidens
lavutslippssamfunn. Kampanjen har skapt debatt
rundt norske oljesubsidier og satt fokus på
behovet for økte investeringer i fornybar energi.
Langsiktig og strategisk påvirkningsarbeid nytter,
ikke bare på klimafronten. Også lovverket som
skal forhindre kapitalflukt fra fattige land, har
ytterligere blitt forbedret i 2015. Changemaker
har i flere år arbeidet med en bedre land-for-land30 - Kirkens Nødhjelp årsmelding 2015

rapportering, og en innstramming gjort i juni fører
til at norske bedrifter nå må rapportere hva de
tjener og hva de skatter – også i skatteparadiser.
Dette er en kjempeseier! Regelverket har også
blitt bedre i flere andre land. Dette viser at
symboleffekten av å starte i det små og sette gode
eksempler ikke er forgjeves, selv om vi fortsatt
har en lang vei å gå og mange hull å tette før
vi får et rettferdig skattesystem i verden. Vi har
også fulgt prosessen for å stanse våpeneksporten
til undertrykkende regimer tett, og vi har jobbet
iherdig for at ungdomspartiene skal ta eierskap til
saken, og for at Stortinget skal stanse eksporten.
2015 ble året da vi kom litt nærmere stansing av
våpeneksporten til undertrykkende regimer. Det
er bare spørsmål om tid før vi kan feire denne
seieren også!
Changemakers mange frivillige har produsert
og gjennomført aksjoner, debatter, foredrag,
leserinnlegg og høringsinnspill for fullt i året som
har gått. Økt deltakelse på leirer og arrangementer
og en merkbar økning i antall lokalgrupper vitner
også om at måten vi jobber på ikke bare er viktig
for utviklingspolitikken, men gøy og inspirerende å
holde på med! Verden står overfor mange store og
krevende globale utfordringer som utfordrer oss
til å tenke ut humane, kreative og gode løsninger.
Dette blir viktig for oss som ungdomsorganisasjon,
og Changemaker skal fortsette å sette fokus
på løsningene til de grunnleggende årsakene til
fattigdom og urettferdighet i året som kommer
også.
Nå trer vi inn i Changemakers tjuefemte år
med
verdensforandring.
Det
skal
feires.
Vi gleder oss til å fortsette arbeidet for en mer
rettferdig verden i minst 25 år til!



Hanne Sofie Lindahl
Leder i Changemaker

Changemaker og ungdomspartiledere ga karakter 0
til diktatoreksporten. Her med leder av utenriks- og
forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt.
Foto: Jarand Ullestad/Changemaker
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ØKONOMI – HOVEDTALL
Kirkens Nødhjelp har et konsolidert årsregnskap.
Det gir en samlet oversikt over hele organisasjonens
virksomhet både ute og ved hovedkontoret.
Formålet er å fremstille organisasjonen som én
enhet med samlet beskrivelse av resultatutvikling
og økonomisk stilling.
De totale inntektene i 2015 utgjorde NOK 958
millioner. Dette utgjør en økning på NOK 95
millioner i forhold til inntektene i fjor når TVaksjonen holdes utenfor.
Årets totale resultat er et underskudd på NOK -14
millioner. Dette er i henhold til plan ettersom 2015
var første programår for TV-aksjonen. Inntektene
til øremerkede innsamlingskampanjer (f.eks. TVaksjonen) registreres og gir et overskudd det året
de mottas (TV-aksjonen i 2014), mens bruken
av disse midlene kan strekke seg over flere år.
De utgiftsføres etter hvert som de brukes i de
påfølgende årene og vil teknisk sett fremstå som
et underskudd når årene ses hver for seg. Årets
resultat for frie midler er et overskudd på NOK 9
millioner, som forbedrer den frie egenkapitalen til
NOK 156 millioner.

KOSTNADER
Totalt forbrukte midler i 2015 er NOK 972 millioner,
mot NOK 896 millioner i 2014.
Kostnader til anskaffelse av midler
Årets kostnader til anskaffelse av midler beløp seg
til NOK 44 millioner, mot NOK 37 millioner i 2014.
Beløpet dekker kostnadene ved den delen av
Kirkens Nødhjelp som arbeider med innsamling.
Kostnader til organisasjonens formål
Kirkens Nødhjelp brukte i 2015 NOK 884 millioner
på bistandsarbeid i henhold til organisasjonens
formål, opp fra NOK 782 millioner i 2014. Sett
i forhold til 2014 er det Tanzania, Nepal, Irak,
Libanon og Europa som viser sterkest vekst.
Administrasjon i Norge
Kostnadene til HR, administrasjon og økonomi
ved hovedkontoret var i 2015 NOK 43 millioner –
det samme som i 2014. Administrasjonsandelen
utgjør således 4,5 prosent av de totale forbrukte
midlene, mot 4,8 prosent året før.

1.200.000

INNTEKTER
Tilskudd fra norske myndigheter
1.000.000
Kirkens Nødhjelp har i 2015 implementert
prosjekter
finansiert
av
Norad
og
Utenriksdepartementet for en verdi av NOK 596
800.000
millioner inkludert administrasjonsbidrag. Dette
tilsvarer en økning på NOK 15 millioner fra 2014.

253.005
NRK Telethon 2014
Other income
Donations
Other organisations
ACT Alliance and other ACT sister organisations
UN – United Nations Agencies
5.731
Other Government Agencies
MFA – The Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Norad – The Norwegian Agency for Development Cooperation

1 200 000

1 000 000

800 000

14.253

153.261

150.894

58.744

171 887

Tilskudd fra andre organisasjoner
600.000
Fra
FN-systemet,
ACT-alliansen,
søsterorganisasjoner i ACT og andre organisasjoner
mottok Kirkens Nødhjelp i 2015 NOK 142 millioner.
Dette er NOK 18 millioner mer enn i 2014.
400.000
Ytterligere diversifisering av donorporteføljen vil
være et hovedfokus i 2016 og 2017.
Innsamlede midler i Norge
200.000
I 2015 ble det samlet inn NOK 155 millioner frie
midler og NOK 59 millioner øremerkede midler.
Innsamlingskampanjen
til
flyktningarbeidet
i Europa kom innen årsslutt opp i hele NOK 36
0
millioner takket være store gaver. Dette er det
høyeste innsamlede beløpet til en øremerket
kampanje siden tsunamien i 2004.

5 731

14 253

83 529
48 371
262.148
25 098
14 995

72 510

39 471
25 411
9 259

45 545
26 578
14 688

36 868
32 803
3 317

259 210

262 148

176 059

200 000
233 561

226 257

272 273

333 231

309 122

309.122

272.273
233.561 -72
20112011

72 439
58 744

172 753

172.753218 391

0

212 573

153 261

150 894

9.259

45.545 55 645
26.578 47 791
14.688 20 097

2012 2012

20132013

20142014

20152015

-72
2013

2014

ACT alliance-medlemmer og søsterorganisasjoner

NRK TV-aksjonen 2014

FN-organisasjoner – De forente nasjoner

Andre inntekter

Andre statlige aktører

Donasjoner

UD – Utenriksdepartementet

Andre organisasjoner

Norad
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13925.411
794

72.510 71 840

400 000

1 117
6 166

10 214

39.471

600 000

253 005

Går til formålet
Administrasjon
Anskaffelse av midler

TAKK FOR TILLITEN
Hvert år støtter over en halv million nordmenn
Kirkens Nødhjelps arbeid økonomisk. Det er en
massiv tillitserklæring, som vi forvalter gjennom
åpenhet og etterrettelighet.
Enten du støtter oss fast med månedlige trekk
over AvtaleGiro, gir i fasteaksjonsbøssa, kjøper
geiter i nettbutikken, senderGår gave-SMS
for å
til formålet
støtte flyktningeresponsen i Europa, støtter et
brønnprosjekt i Etiopia eller Administrasjon
gir i kollekten på
julaften: Du kan være sikker på at din gave er med
Anskaffelse av midler
på å redde liv, forandre liv og forandre
verden!
Da jordskjelvet rammet Nepal 25. april 2015,
ble vann- og sanitærsystemer ødelagt, og faren
for vannbårne sykdommer og sårinfeksjoner var
overhengende den første tiden etter skjelvet.
Kirkens Nødhjelps og lokale partneres raske
katastroferespons hadde ikke vært mulig å
gjennomføre uten gavene fra faste givere og de
mange ekstra gavene som kom i ukene etter
jordskjelvet. Med din hjelp og totalt nesten 13
millioner innsamlede kroner sikret vi blant annet
rent vann og trygge sanitærforhold til over 50.000
mennesker i den kritiske fasen.
Går til formålet

958 millioner kroner. Disse pengene blir hentet fra
vår kapitalreserve og inkluderer ikke midler fra
private givere.
Administrasjonskostnader
I 2015 brukte Kirkens Nødhjelp 4,5
prosent
Langsiktig
utvikling av
midlene på administrasjon og 4,5 prosent på
Går til formålet Nødhjelp
innsamling. Administrasjonskostnadene
sikrer
god planlegging, overvåking og kvalitetssikring av
Administrasjon Beslutningspåvirkning
prosjektene og bidrar blant annet til
å forebygge
og avsløre korrupsjon.Anskaffelse
Vi er stolte
av midler over at vi
stadig blir mer effektive i vår bruk av innsamlede
midler, men samtidig er vår høyeste prioritet å
sikre bærekraft og kvalitet i prosjektene.
Tusen takk for dine gaver! Sammen redder vi liv
og forandrer liv – ett menneske om gangen!

Slik bruker vi pengene:

Administrasjon

Antikorrupsjon

Anskaffelse av midler

Korrupsjon er en realitet over hele verden, også
innen bistand. Korrupsjon hindrer utvikling og
fratar fattige deres rettigheter til rent vann,
skolegang, helsetjenester, sikkerhet og så videre.
Det viktigste våpenet i kampen mot korrupsjon er
åpenhet. De aller fleste organisasjoner og selskaper
har nulltoleranse for korrupsjon, men det betyr
ikke at korrupsjon ikke forekommer. Hvert år utgir
Kirkens Nødhjelp en korrupsjonsrapport der vi gjør Slik jobber vi:
rede for de tilfellene av korrupsjon og økonomisk
utroskap vi har avdekket, og hvilke mottiltak vi
har satt i verk. Det er den beste
du2 %
har
Gårgarantien
til formålet 90,
for et effektivt antikorrupsjonsarbeid. Når saker
avdekkes, betyr det at vi, avhengig
av kontrakten
Administrasjon
6,5 %
som er inngått, må tilbakebetale penger til donor.
Anskaffelse
av midler
3,3 %
I 2015 utgjorde dette 411.000
kroner,
eller
omtrent 0,04 prosent av en samlet omsetning på

Langsiktig utvikling
91,12 %
Går til formålet 90,
Nødhjelp
Administrasjon 4,5
6,5 %
Beslutningspåvirkning
Anskaffelse av midler 4,5
3,3 %

61 %%
Langsiktig utviklingsarbeid 64,9
31 %%
Nødhjelp 24,3
8 %%
Beslutningspåvirkning 10,8
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Norwegian Church Aid 2015
AKTIVITETSREGNSKAP
Kirkens Nødhjelp
Statement
of Financial
Activities 2015
Aktivitetsregnskap
2014

(NOKkroner)
'000)
(Alle tall i tusen

20142015

20132014

INCOMING
ANSKAFFEDE
MIDLER RESOURCES

Tilskudd Institutional grants
Norad - The
Agency for Development Cooperation 287 311
946 515
Norad - Direktoratet
forNorwegian
utviklingssamarbeid
- The Norwegian Ministry of Foreign Affairs
UD - NorgesMFA
utenriksdepartement
246 246
568 728
Othertilskudd
Government Agencies
2 881
Andre offentlige
8 826
Administrative
support from
Government Agencies
34 633
Administrasjonsbidrag
på offentlige
tilskudd
37 188
Subtotal
Norwegian Government Agencies
Sum offentlige
tilskudd
580 595
528 758

254 287
886 946
161 246
109 568
14 688
8 826
29 031
37 188
459 580
714 528

UN - United
Nation
Agencies
32 803
FN - Organisasjoner
under
De Forente
Nasjoner
25 411
Alliance and other ACT
sister organisations
36 868
ACT AllianceACT
og søsterorganisasjoner
i ACT
39 471
Other organisations
65 671
Andre organisasjoner
57 270
Administrative
support
from
UN,organisasjoner
ACT and other organisations
6 768
Administrasjonsbidrag
fra FN,
ACT og
andre
1 474
Subtotal
UN,
ACT and other organisations
Sum FN, ACT
og andre
organisasjoner
123 142
626 110

26 578
25 411
45 545
39 471
69 985
57 270
2 525
1 474
144 123
634 626

Sum tilskudd
Total institutional grants

704 737
154 869

604 704
348 154

InnsamledeDonations
midler og gaver
Ikke øremerkede
midler donations
Unrestricted
Øremerkede
midler donations
Restricted
TV-aksjonenDonations
2014
from Telethon 2014
Testamentariske
gaver og donations
legater and legacies
Testamentary
Sum innsamlede
midler og gaver
Total donations

132 142
495 661
8 111
54 883
253 005
1 117
12 655
15 029
406 213
267 691

118 132
815 495
18 669
8 111
2530 005
13 410
12 655
150 406
894 267

5 358
5 207

13 487
5 358

373 959

766 373

1 116 957
152 725

769
495 152
1 116

Kostnader til
anskaffelse
av andre
midler
Costs
of Generating
Other
Donations

36 625
44 702

30 701
36 625

Kostnader til
anskaffelse
av midler
TV-aksjonen
2014
Costs
of Generating
Donations
from Telethon

33 932(368)

330 932

520 538
021 046
193 271
629 732
68 633
74 031
782 883
283 809

461 520
738 021
159 193
794 629
69 138
68 633
690 782
671 283

43 373
43 472

49 132
43 373

SUM FORBRUKTE
TOTAL MIDLER
RESOURCES EXPENDED

896 971
214 614

770 896
504 214

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT					
AKTIVITETSRESULTAT
NET INCOME (EXPENDITURE) FOR THE YEAR

219938
938
219 (13
938889)
889)  (1 009)
219

Finans- og investeringsinntekter
Investment income
Andre inntekter
Other incoming resources
SUM ANSKAFFEDE
MIDLER RESOURCES
TOTAL INCOMING
FORBRUKTERESOURCES
MIDLER EXPENDED

Langsiktig utviklingsarbeid
Long-term development cooperation
Nødhjelp Humanitarian assistance
Beslutningspåvirkning
Advocacy for global justice
Sum kostnader
organisasjonens
formål
TotaltilInternational
Cooperation
Administrasjonskostnader
Governance Costs

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT
EKS. TV-AKSJONEN
NET INCOME (EXPENDITURE)
FOR THE YEAR EXCL. TELETHON
Årets aktivitetsresultat
er disponert
Net movement
in Funds slik:
Overført til Transfer
(fra) fri formålskapital
to (from) unrestricted funds
Overført til Transfer
(fra) formålskapital
med with
internt
pålagteimposed
restriksjoner
to (from) funds
internally
restrictions
Overført til Transfer
(fra) formålskapital
med with
eksternt
pålagteimposed
restriksjoner
to (from) funds
externally
restrictions
Sum disponert
Total net movement in Funds

865
20 855

(1 009) 865

18 647
19 838
(2 371)
(10 998)
203 (22
662729)
219 (13
938889)

3 795
18 647
427
(2 371)
(5 232)
203 662
(1 009)
219 938
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BALANSE PER
31.Nødhjelp
DESEMBER
2015
Norwegian
Church Aid
Kirkens
Balance
Sheet
as per 31 December
2015
Balanse
per
31. desember
2014

'000)
(Alle tall(NOK
i tusen
kroner)

31.12.2015
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2013

ASSETS
EIENDELER
Tangible Fixed Assets
Varige driftsmidler
Subtotal Fixed Assets
Sum anleggsmidler

54 830
54 830

Stocks
Lagerbeholdninger
Debtors
Kortsiktige
fordringer
Investments
Investeringer
Cash atkontanter
bank and og
in hand
Bankinnskudd,
lignende
Subtotal Current Assets
Sum omløpsmidler

2 716
301 675
71 040
252 914
628 345

TOTAL ASSETS
SUM EIENDELER

52 076 57 576
52 076 57 576

54 830
54 830

3 460 1 522
2 716
100 660 94 820 301 675
320 063 101 753 71 040
187 695 171 538 252 914
611 878 369 633 628 345

683 175 663 954 427 209 683 175

FUNDS AND
LIABILITIES
FORMÅLSKAPITAL
OG
GJELD
FUNDS
FORMÅLSKAPITAL
Unrestricted funds
Fri formålskapital
Funds with
imposed
restrictions
Formålskapital
medinternally
internt pålagte
restriksjoner
Funds with
imposed
restrictions
Formålskapital
medexternally
eksternt pålagte
restriksjoner
TOTAL FUNDS
SUM FORMÅLSKAPITAL

135 766 155 603 117 119 135 766
10 998
13 369 10 998
243 860 221 131 40 198 243 860
390 623 376 734 170 685 390 623

GJELD LIABILITIES
Accruals
for pension liabilities
Avsetninger
for pensjonsforpliktelser
loan
Gjeld til Bank
kredittinstitusjoner
Total long-term
liabilities
Sum langsiktig
gjeld

26 180
23 100
49 280

Project balances,
Prosjektbalanser,
forskuddadvances
fra donorfrom donor
Other short-term
liabilities
Annen kortsiktig
gjeld
Total short-term
liabilities
Sum kortsiktig
gjeld

30 398 20 297
22 050 25 200
52 448 45 497

26 180
23 100
49 280

171 085 170 190 152 042 171 085
72 187 64 581 58 984 72 187
243 272 234 771 211 026 243 272

SUM GJELD
TOTAL LIABILITIES

292 552 287 219 256 524 292 552

SUM FORMÅLSKAPITAL
OG LIABILITIES
GJELD
TOTAL FUNDS AND

683 175 663 954 427 209 683 175

MIDLER FORDELT PÅ GLOBALE
PROGRAMMER 2015:

Kvinners
medbestemmelse
2%

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

Annet
1%
Klimatilpasning
2%
Styrke sivilsamfunn
22 %

Fornybar energi og
utslippsreduksjon
3%

Lokale konflikter og
håndvåpen
3%

Vann, sanitær og hygiene

23 %

Kvinner, fred og
sikkerhet
3%

Tilgang til helsetjenester
10 %
Handel og levebrød
8%

Kjønnsbasert vold
Andre
5%
nødhjelpsprosjekter
8%

Trossamfunn og
fredsbygging
4%
Ressurser og
finansiering for utvikling
4%
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OVERSIKT OVER ANSATTE
Ved utgangen av 2015 hadde Kirkens Nødhjelp 136,6 faste
stillinger. Disse var fordelt på de ulike avdelingene på følgende
måte:

Ved Kirkens Nødhjelps representasjoner er det både ansatte
med kontrakt fra hovedkontoret (expats) og lokalt ansatte, og
disse fordeler seg på følgende måte:
2015

2014

Utenlandsavdelingen

44,9

Kommunikasjonsavdelingen

10,5

Markedsavdelingen

28,3

Afghanistan

2

55

HR-avdelingen

10,8

Angola

1

Økonomiavdelingen

27,6

Brasil

0

Utviklingspolitisk avdeling*

12,5

Burundi

Generalsekretariatet

2

*4,5 årsverk av disse tilhører Changemaker

I tillegg har organisasjonen hatt 8,4 engasjementer. Dette
medfører at organisasjonen ved utgangen av 2015 hadde 145
stillinger totalt i Norge.
År

2011

2012

2013 2014

2015

Faste stillinger
hovedkontoret

150,3

149,2

137,7

144,2

136,6

Engasjement hovedkontoret (ekskl.
vikarer for faste
ansatte)

5,0

2,3

0,6

7,0

8,4

Totalt hovedkontoret

155,3

151,5

138,3

TVaksjonen
Stillinger ved representasjonene som
ikke er lokalt ansatt

39,0

45,7

47,0

Expats

Nasjonale Expats

Nasjonale
4

50

11

1

12

2

0

2

1

15

1

16

Den sentralafrikanske
republikk

0

0

1

0

Dr Kongo

3

30

3

27

Etiopia

2

30

1

23

Guatemala

1

8

1

8

Haiti

2

19

3

19

India

0

0

1

0

Jordan

2

0

0

0

Kenya

1

16

3

16

Laos

0

39

2

57

Malawi

1

18

1

21

Mali

1

36

2

39

Myanmar (tidl.
Burma)

1

6

1

6

151,2

145,0

Nepal

1

0

0

0

12.0

0

Nord-Irak

4

39

3

0

53,0

45,0

Pakistan

1

23

1

22

Palestina og
Israel

1

7

3

7

Serbia

1

0

0

0

Somalia

0

23

0

25

Sudan

3

118

4

180

Sveits*

3

0

2

0

Syria/Tyrkia

2

0

4

0

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

Sør-Afrika

1

7

2

9

Hovedkontoret

Representasjonene

Sør-Sudan

6

80

6

75

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Tanzania

2

17

1

18

Ledere

67 %

33 %

63 %

37 %

Thailand

0

0

0

4

Medarbeidere

59 %

41%

35 %

65 %

Vietnam

1

9

1

12

Zambia

1

21

1

21

45

629

53

669

Total

* I 2013 ble det opprettet to stillinger med base i Sveits
(Genève). Disse arbeider med koordinering i den globale
“vann-, sanitær- og hygieneklyngen”.
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KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTANTSKAP
Alle bispedømmerådene i Norge oppnevner en representant til Kirkens Nødhjelps
representantskap. I tillegg er det fem representanter oppnevnt av Kirkemøtet i Den norske
kirke, representanter fra en rekke frikirker og representanter fra flere landsomfattende
organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon.
MEDLEMMER 2015

(Varamedlemmer i parentes)
Bispedømmerådene:
Oslo: Karin-Elin Berg (Wenche Fladen Nervold)
Borg: Bjørn Solberg (Anne Gangnes Kleven)
Hamar: Gunnar Gjevre (Toril Kristiansen)
Tunsberg: Kjell Rune Wirgenes (Ingvild Kaslegard)
Agder og Telemark: Inger Kjersti Lindvig
		
(Tormod Stene Hansen)
Stavanger: Gunnlaug H. Sigmundsen (Asbjørn Finnbakk)
Bjørgvin: Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
Møre: Marianne H. Brekken (Knut Johan Rønningen)
Nidaros: Gabriell Eikli (Britt Arnhild Wigum Lindland)
Sør-Hålogaland: Torkel Irgens (Kristine Sandmæl)
Nord-Hålogaland: Geir Ludvigsen (Heidi Nordbye)
Den norske kirkes Kirkemøte:
Erling Pettersen, leder i MKR (Kristine Sandmæl)
Berit Agøy Hagen, GS i MKR (Einar Tjelle, ass. GS i MKR)
Åshild Solgaard (Kristin Hofseth Hovland)
Olav Øygard, biskop i Nord-Hålogaland (Herborg
Finnset, domprost i Tromsø)
Kjetil Aano (til RS møtet) (Kjetil Drangsholt)
Representerer Samisk Kirkeråd:
Jovna Zakharias Dunfjell (Johan Vasara)

Ungdomsrepresentant under 30 år:
Leif Christian Andersen (Arnstein Bleiktvedt)
Landsomfattende kristne organisasjoner for ungdomsarbeid
og indremisjon:
Den Indre Sjømannsmisjon: Astrid Indrebø Greve
			
(Andrè Sætre)
Norges KFUK-KFUM: Fredrik Glad-Gjernes
		
(Anja Elise Husebø)
Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Terje Bjørkås (Ingar Bø)
De Frie Evangeliske Forsamlinger: Helge Nupen
				(Bjørn S. Olsen)
Det Norske Baptistsamfunn: Jan Sæthre (Arild Harvik)
Det Norske Misjonsforbund: Eilif Tveit (Viggo Koch)
Frelsesarméen: Tone Gjeruldsen (Eli Nordland Hagen)
Metodistkirken i Norge: Øyvind Aske (Anne Ng Forster)
Pinsebevegelsen i Norge: Bjørn Bjørnø (Torstein Mentzoni),
Sigmund Kristoffersen (Jan Eilert Akre)
Observatører:
NORME: Kontaktperson Anne Lise Søvde, daglig leder
Global Aid Network: Kontaktperson Arne Sylta, daglig leder
Norges Kristne Råd: kontaktperson Knut Refsdal,
generalsekretær

KIRKENS NØDHJELPS STYRE
Kjell Nordstokke, styreleder
Brita Bye, nestleder
Billy Taranger (til mai)
Dag J. Opedal (til mai)
David Hansen (fra mai)
Hanne Sofie Lindahl, Changemakers valgte leder
Ingeborg S. Midttømme
Inger Marit Nygård
Katharina Ringen Asting
Kjetil Aano (fra mai)
Ottar Mæstad
Sissel Vartdal

Ansattes representanter:
Liv Snesrud (til juni)
Odd H. Evjen (fra juni)
Jens Aas-Hansen
Vararepresentanter for ansatte:
Kjetil Abildsnes (til juni)
Arne Næss-Holm (fra juni)
Inger-Torunn Sjøtrø
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KIRKENS NØDHJELPS ORGANISASJONSKART PR. 31.12.2015
KIRKENS NØDHJELPS
OPPDRAGSGIVERE
KIRKER OG KIRKELIGE
ORGANISASJONER I NORGE
REPRESENTANTSKAP
STYRET
GENERALSEKRETÆR
Anne-Marie Helland

GS STAB

UNGDOMSBEVEGELSE

ØKONOMIAVDELINGEN

UTVIKLINGSPOLITISK
AVDELING

Anders Østeby

Wenche Fone

UTENLANDSAVDELINGEN
UTENLANDSSJEF

HR-AVDELINGEN
Anne Cathrine Seland

KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

MARKEDSAVDELINGEN

Håkon Haugsbø

Ragnhild Øien Toyomasu

Eivind Aalborg

ASSISTERENDE
UTENLANDSSJEF

SEKSJON FOR
GLOBAL IT
SEKRETARIAT
SEKSJON FOR
GLOBAL FINANS

Harald Nyeggen Sommer

SEKSJON FOR
INNSAMLING

OMRÅDE- OG
PROGRAMTEAM

SEKSJON FOR
NETTVERK

SEKSJON FOR
GLOBALT REGNSKAP
SEKSJON FOR
GLOBAL LOGISTIKK

2

2

2

2

2

KIRKENS NØDHJELPS REPRESENTASJONER
AFGHANISTAN
ANGOLA
BURUNDI
DR KONGO
ETIOPIA
GUATEMALA
HAITI
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JERUSALEM
KENYA
LAOS
MALAWI
MALI
MYANMAR
PAKISTAN

SØR-AFRIKA
SØR-SUDAN
SUDAN
TANZANIA
VIETNAM
ZAMBIA

2
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www.kirkensnødhjelp.no
E-post: nca-oslo@nca.no
Telefon: 22 09 27 00 Fax: 22 09 27 20
Besøksadresse: Bernhard Getz’ gate 3, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 7100, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Kontonummer: 1594 22 87248

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner
over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet.
Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i
lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig
myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for
global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre
menneskers religiøse tilhørighet.
For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem
av ACT Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen
består av kirkelige organisasjoner over hele verden og samarbeider
med organisasjoner uavhengig av religiøs forankring.
Kirkens Nødhjelp – sammen for en rettferdig verden!

ØMERKE
ILJ
T
M

1

01

48

204

Tr y k k s a k

www.kirkensnødhjelp.no
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