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STYRELEDERS FORORD

SAMMEN FoRANDRE
Når hjelpen frem? Slik blir det ofte spurt når folk vil vite 
hva som skjer med penger som gis til nødhjelp eller 
utviklingsarbeid. I den senere tid er det blitt vanligere å 
spørre etter resultater. Gjør innsatsen noen forskjell for de 
menneskene den er rettet mot? Fører den til varig endring 
av levevilkår, og like viktig, styrking av deres muligheter til 
å være hele og aktive mennesker? Slike spørsmål må også 
Kirkens Nødhjelp gi svar på.

I denne årsmeldingen kan vi lese noen historier om hva 
som faktisk skjer gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid: om 
en kvinne i Afghanistan som er blitt aktivt med i en lokal 
fredskomité, om jenter i Etiopia som har dannet egne 
klubber i engasjementet for å gjøre slutt på omskjæring 
av kvinner, om kirker i Angola som kjemper for en bedre 
fordeling av oljepengene i dette fattige landet, og om 
ungdommer i vår egen del av verden som er mobilisert for 
å få til en internasjonal klimaavtale. Deres innsats skaper 
endring!

Historiene sier noe grunnleggende om Kirkens Nødhjelps 
arbeid og som er formulert i temaet for fasteaksjonen: 
SAMMEN FORANDRE. For det første gir dette slagordet 
uttrykk for at Kirkens Nødhjelp er en partnerorganisasjon. 
Vår viktigste ressurs er nettverket vi er en del av. Det 
omfatter menigheter, organisasjoner og engasjerte 
enkeltmennesker, både i Norge og i de landene hvor vi har 
vårt arbeid. Vi står sammen, og innsatsen har klart preg av at 
vi også hører sammen; vi deler ressurser og engasjement. 
Det er en av årsakene til at Kirkens Nødhjelp alltid har 
prioritert kirkelige og økumeniske samarbeidspartnere og 
sett det som en viktig oppgave å styrke lokale og nasjonale 
kirkers diakonale innsats. De er våre søsterorganisasjoner 
med en viktig rolle i det sivile samfunn de er en del av for å 
fremme barmhjertighet, rettferdighet og fred.

For det andre peker temaet på forandring som målsetting 
for alt arbeid Kirkens Nødhjelp er engasjert i. I Kirkens 
Nødhjelps kampanjemateriale blir FORANDRE gjerne 
skrevet slik at leddene FOR og ANDRE får ulike 
fargenyanser. Forandring blir det nemlig bare når andre 
gis fokus og rolle som samarbeidspartnere. Det er de som 
er hverdagsheltene i innsatsen for en bedre hverdag alle de 
stedene hvor Kirkens Nødhjelp er engasjert.

Dette har følger for måten Kirkens Nødhjelp arbeider 
på. Mye settes inn på å bygge lokal kompetanse og 
styrke vanlige menneskers evne til å være hovedaktører 
i utforming av et godt og bærekraftig samfunn. I Kirkens 
Nødhjelps fagspråk omtales dette som empowerment og 
active citizenship. Samtidig bekrefter disse begrepene vår 
egenart som diakonal bistandsorganisasjon, og troen på at 
mennesket skapt i Guds bilde er gitt menneskeverd og kall 
til å være Guds medarbeider for å fremme det som er sant, 
rett og godt i verden. 

Som det kommer frem i denne årsmeldingen, ble det i 
2013 satt i gang et arbeid for å utarbeide en ny strategi 
for Kirkens Nødhjelp. Dette er gjort i dialog med våre 
samarbeidspartnere, både ute og hjemme. Så langt er vi 
blitt styrket i overbevisningen om at vi sammen virkelig kan 
bidra til å skape endring, make a difference, som det heter 
på engelsk. Men det er også fordi vi selv representerer 
en difference gjennom vår diakonale egenart. Den 
representerer en rekke ressurser (noen ville si added 
values) som vi deler med de fleste av samarbeidspartnerne 
våre, og som kommer til uttrykk i konkrete programmer 
og prosjekter, men også i all kompetansen disse 
representerer, og videre i verdier som tillitsfulle relasjoner, 
trosforestillinger og verdisystemer.

I tiden som kommer vil det bli stilt nye krav til Kirkens 
Nødhjelp og andre bistandsorganisasjoner om å kunne 
dokumentere at arbeidet som gjøres virkelig gir resultater. 
Vi tror at vår egenart og alle de ressursene – målbare og ikke 
målbare – som vi sammen med våre samarbeidspartnere 
forvalter, gjør oss godt rustet til 
denne oppgaven. 

Kirkens Nødhjelp går et 
spennende år i møte etter at 
vi fikk tildelt TV-aksjonen på 
NRK høsten 2014. Dette blir 
fantastisk! 

Kjell Nordstokke, Styreleder
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Etter å ha mottatt støtte og opplæring, 
er jeg nå i stand til å engasjere meg i 
saker utenfor min egen familie, saker 
som handler om samfunnet vårt. Både 
mannen min og lokalsamfunnet for 
øvrig aksepterer at jeg deltar aktivt i den 
lokale fredskomiteen

“

Kvinne som deltar i et av Kirkens Nødhjelps programmer.

Bamyan, Afghanistan
Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp
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Styrets oppsummerende vurderinger (SOV) – del I 

FEM STRATEGISKE PRIORITERINGER
Kirkens Nødhjelp jobber langsiktig, redder liv i katastrofer og bygger sivilt samfunn gjennom 
fem strategiske prioriteringer. For inneværende strategiperiode skal dette gi retning og sikre 
kvaliteten i programarbeidet i de vel 25 landene hvor vi jobber. Innenfor de fem strategiske 
prioriteringene finner vi tolv globale programmer. Når styret nå oppsummerer arbeidet med 
de fem strategiske prioriteringene, gjør vi det gjennom følgende eksempler:

1. REttEN til FRED oG SiKKERHEt: NøKKElEN til 
FRED i AFGHANiStAN?
Med bakgrunn i flere evalueringer av Kirkens Nødhjelps 
arbeid i Afghanistan, ble 2013 et år for omstilling av vårt 
arbeid i dette krigsherjede landet. Nye planer er utarbeidet 
med formål om å skape større synergi mellom tradisjonelt 
utviklingsarbeid og fredsarbeid, og med et sterkere fokus 
på å støtte og utvikle lokalsamfunns evne til selv å løse 
konflikter.

De neste årene vil bli kritiske for Afghanistan med 
presidentvalget i 2014 samtidig som NATO starter 
tilbaketrekningen av sine militære styrker fra landet. 
Kirkens Nødhjelp tar nå høyde for at handlingsrommet 
for internasjonale organisasjoner vil bli mindre i denne 
perioden, og sammen med lokale partnere jobber vi derfor 
strategisk med å bygge opp lokal kunnskap og kapasitet.

I 2013 ble arbeidet med å etablere lokale fredskomiteer 
intensivert, med mål om å etablere 20 nye komiteer. 
Evalueringer har vist at det har meget god effekt å gi 
lokalsamfunn en mekanisme for å løse lokale konflikter på 
en demokratisk måte før de eskalerer og ofte får et voldelig 
utfall. I flere av disse lokale “shuraene” er det betydelig 
deltakelse av kvinner, som rapporterer at de gjennom sin 

deltakelse får økt status og makt både innad i familien og 
i samfunnet for øvrig. Styret er fornøyd med at Kirkens 
Nødhjelp på denne måten integrerer arbeidet med kvinners 
rettigheter i arbeidet med fred og sikkerhet.

Til grunn for de nye planene i Afghanistan ligger også 
grundige konfliktanalyser, som har blitt utført i rundt 70 
lokalsamfunn. Flere av disse ligger i noen av de mest 
utsatte og voldelige områdene av landet, og det har derfor 
vist seg avgjørende å engasjere de religiøse lederne. 
Flere steder hvor religiøse ledere har fått kursing og 
veiledning i konfliktløsning, melder også vanlige folk om 
større tilfredshet med engasjementet fra disse lederne. 
Dette er ofte avgjørende for legitimiteten til de lokale 
fredskomiteene.

I Faryab driver Kirkens Nødhjelp prosjektet “Football 
for Peace” sammen med Kristoffers Minnefond. Ved å 
engasjere ungdommer fra ulike stammer og lokalsamfunn 
i fotballturneringer, opplever ungdommene at det er flere 
likheter enn forskjeller mellom dem. Flere ganger har 
ungdommer fra tradisjonelt stridende grupperinger besøkt 
hverandre. Slik dannes nye bånd og kontakter på tvers av 
et samfunn der familiestrukturer og stammesamfunn er 
dominerende.

Fotballtrening med prosjektet “Football for Peace” i Meymaneh, Afghanistan. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp
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2. KviNNERS REttiGHEtER oG liKEStilliNG: StåR opp 
Mot KJøNNSlEMlEStElSE i EtiopiA
Fortsatt praktiseres kjønnslemlestelse (FGM) på jenter fra 
spebarn til voksen alder i 29 land i Afrika og Midtøsten. 
Omtrent 125 millioner jenter og kvinner er omskåret. Årlig 
økes dette tallet med rundt 3 millioner. Kjønnslemlestelse 
omfatter delvis eller total fjerning av indre og ytre 
kjønnsorganer, noe som medfører store smerter, varige 
skader og i verste fall død. Skikken begrunnes ofte 
kulturelt, tradisjonelt eller religiøst for å kontrollere 
jenters seksualitet og er forbundet med synet på kvinners 
rolle i samfunnet. Mange steder tas det for gitt at alle skal 
følge skikken, og det kan være vanskelig å bryte med den 
individuelt.

I Kembatta i Etiopia har jenter som ikke blir omskåret, dannet 
sine egne klubber. De spiller fotball og går på skole. De vil 
gjerne vente med å gifte seg og er stolte over at landsbyene 
deres har sagt et felles “nei” til kjønnslemlestelse. Dette 
er det konkrete resultatet av ett av Kirkens Nødhjelps 
mange prosjekter i Etiopia for kvinners rettigheter hvor vi 
nå kan dokumentere en reduksjon i antall jenter som blir 
omskåret. Tilsvarende prosjekter mot kjønnslemlestelse 
har vi i Kenya, Tanzania, Mali og Somalia. 

Kembatta Women’s Self Help Center (KMG) kombinerer 
opplysningsarbeid og helsetjenester med det resultat at 
over 15 000 jenter ikke har blitt omskåret. Organisasjonen 
har mottatt flere internasjonale priser for sitt banebrytende 
arbeid mot kjønnslemlestelse og for styrking av jenters 
rettigheter. 

Metoder som har vist seg å fungere for å endre holdninger 
til skikken, er tilrettelagte samtalegrupper i landsbyene 
med kvinner og menn, unge og gamle, med mål om 
kollektiv enighet om å bryte med skikken. Jentene er stolte 
av å ikke være omskåret, og guttene ønsker fortsatt å gifte 
seg med dem, noe som nå er blitt akseptert.

Norad ønsket å fremheve dette prosjektet som eksempel 
på et godt resultat av norsk bistand, og laget en film om 
det som en del av lanseringen av Norads resultatrapport 
for 2013. Vårt prosjekt ble fremhevet som et godt eksempel 
på endringsarbeid i lokalsamfunn. Styret er stolt over at 
Kirkens Nødhjelp på denne måten trekkes frem som ‘best 
practice’. Rapporten omtaler også samarbeidet vårt med 
religiøse ledere i Etiopia for å avskaffe skikken. Både 
muslimske og kristne ledere avviser at det i Koranen og 
Bibelen er belegg for omskjæring av jenter. Dette viktige 
teologiske arbeidet innenfor islam og de kristne kirkene er 
støttet av Kirkens Nødhjelp og har avgjørende betydning 
for å bekjempe kjønnslemlestelse. Det har hatt stor effekt 
å få ulike trossamfunn til å fordømme slik praksis. 

De sentrale kirkelige institusjonene i Etiopia har gjennom 
en lengre prosess nå offentlig erklært nulltoleranse mot 
kjønnslemlestelse, og fungerer på den måten som effektive 
endringsagenter i eget land.

Kjønnslemlestelse er en grov form for kjønnsbasert vold, 
og strider mot jenters og kvinners rettigheter og helse. FN 
vedtok for første gang i desember 2012 en resolusjon for 
å intensivere arbeidet for å avskaffe kjønnslemlestelse. 
Resolusjonen fremmer behov for økt innsats for beskyttelse 
mot kjønnsbasert vold og lederes ansvar for å fremme 
retten til et liv uten vold – for jenter og kvinner.

Vi er stolte av 
at vi ikke er 
omskåret.
Kembatta Womens Self Help Center

“

Samtaler rundt kjønnslemlestelse i Kembatta. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp, Etiopia
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3. øKoNoMiSK REttFERDiGHEt: KiRKENE i ANGolA 
tAR opp KAMpEN  
Angola har de siste årene hatt en kraftig økonomisk 
vekst, men samtidig øker forskjellene internt. De aller 
fleste angolanere får ikke ta del i den økte velstanden 
som oljeinntektene gir. Siden 2008 har Kirkens Nødhjelp 
samarbeidet med Kirkerådet i Angola (CICA) om et 
program med fokus på monitorering av lokale budsjetter 
og strømmen av oljepenger ut til de fattige distriktene i 
Angola. 

Prosjektet går ut på å motivere og lære opp CICAs 
medlemskirker til å bli aktive pådrivere i arbeidet med 
fattigdomsbekjempelse gjennom å fokusere på en mer 
rettferdig fordeling av ressursene både på lokalt og nasjonalt 
nivå. Grupper fra CICAs medlemskirker i fire provinser 
(Zaire, Uige, Benguela og Kwanza Sul) har lært om hvordan 
statsbudsjettet blir til og hvilke aktører som er med i 
prosessen.  Gruppene har etablert kontakt med myndigheter 
på både lokalt og nasjonalt nivå og har fått tilgang til lokale 
budsjetter og fattigdomsbekjempelsesplaner som følges 
opp aktivt gjennom hele året. Gruppene rapporterer løpende 
på fremdrift og avvik fra planer og budsjetter. De ser også 
på mangel på tilgang til informasjon om implementering 
av planlagte prosjekter gjennom jevnlig kontakt med 
lokale myndigheter og deltakelse i lokale høringsråd, 
Conselhos de Auscultação e Concertação (CICA). Vi har 
siden prosjektets oppstart sett flere konkrete eksempler 
på at CICAs rapportering har hatt direkte innflytelse på 
lokale myndigheters prioriteringer og at myndighetene har 
grepet inn der prosjekter ikke har gått som planlagt.  

I tillegg til den jevnlige kontakten på lokalt nivå, lanserer CICA 
hvert år en konsolidert rapport om budsjettmonitorering 
og resultatene fra regelmessige fattigdomsundersøkelser 
fra de fire utvalgte provinsene. I 2013 ble det lansert to 
rapporter om budsjettmonitorering fra 2011 og 2012. I tillegg 
ble det gjennomført deltakende fattigdomsundersøkelser i 
seks kommuner fordelt på 3 provinser. CICA gjennomførte 
rundt 300 individuelle dør–til–dør-intervjuer, og konsulerte 
til sammen 540 personer i de ulike landsbyene gjennom 
fokusgrupper fordelt på kvinner, menn og ungdom. 
Rapportene og fattigdomsundersøkelsene er de eneste av 
sitt slag i Angola, og lanseringen fikk stor mediedekning. 
Her deltok alle relevante ministerier, nasjonale og 
internasjonale organisasjoner som Det internasjonale 
pengefondet (IMF) og FN, og ikke minst medlemmer av 
nasjonalforsamlingen som understreket at rapportene 
ga dem et viktig og veldokumentert grunnlag for å ta 
opp utfordringer forbundet med implementeringen av 
myndighetenes fattigdomsbekjempelsesstrategi.

Som et direkte resultat av prosjektet, har Kirkerådet 
blitt anerkjent og respektert av myndighetene som en 
relevant partner i arbeidet med statsbudsjettet. CICA 
blir nå jevnlig konsultert av myndighetene i saker som 
angår budsjettarbeid både på nasjonalt og lokalt nivå. 
Selv om Kirkens Nødhjelp har fortsatt å investere mye 
i opplæring og oppfølging, har CICA utviklet seg til å bli 
mye mer selvstendig og trygg på sin rolle i arbeidet med 
budsjettmonitoreringen gjennom prosjektperioden. Styret 
er stolt over å se at i løpet av de fire årene siden prosjektets 
oppstart, har CICA gradvis endret sitt syn på hva deres 
rolle i samfunnet bør være. Fra et fokus på veldedighet og 
tjenesteleveranser har de nå en mye mer aktiv rolle som 
pådriver for endringer på politisk nivå.

Mama Sita og Mama Simia (CICA) leder en kvinnegruppe som diskuterer mer rettferdig fordeling av ressursene i deres nærområde i Zaire-provinsen, Angola.
Foto: Nelson João/Kirkens Nødhjelp, Angola



8 - Årsmelding 2013

Trygt vann blir en utfordring når regnet uteblir. Her fra Angola.
Foto: åshild Skare/Kirkens Nødhjelp
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4. KliMAREttFERDiGHEt: MobiliSERiNG FoR EN 
iNtERNASJoNAl KliMAAvtAlE
Mens verdens land diskuterer hvem som skal påta 
seg ansvaret for klimaendringene, finner ulike 
religioner sammen i kampen for klimarettferdighet, 
alle med forankring i budskapet om forvalteransvar og 
nestekjærlighet. De to foregående årene har representanter 
fra de norske kirkene og Islamsk Råd reist sammen. I 2013 
ble delegasjonen utvidet med en representant fra Det 
Mosaiske Trossamfund. Kirkens Nødhjelp bidro med faglig 
skolering, innføring i hvordan forhandlingene fungerer 
samt med å knytte bånd med både beslutningstagere og 
religiøse aktører fra andre land. 

Mens det interreligiøse landskapet hovedsakelig består av 
en flora av ulike religiøse aktører, er We Have Faith (WHF) 
det nettverket i Sørlige og Østlige Afrika som har kommet 
lengst på regional koordinering under en felles plattform. 
Støtte fra Kirkens Nødhjelp har vært avgjørende for å 
bygge WHF-sekretariatet og støtte partnernes aktiviteter. 
De trosbaserte aktørene, med flere, samlet seg under We 
Have Faith-banneret dagen før klimatoppmøtet COP 17 
startet i Durban i 2011. Vi håper dette vil skje igjen på det 
avgjørende toppmøtet i Paris i 2015, noe som vil bety at 
en global bevegelse samler seg under noe som har blitt 
utviklet i Sør.  

Kirkens Nødhjelp jobbet gjennom hele 2013 med å styrke 
den interreligiøse mobiliseringen for klimarettferdighet 
globalt. Blant de konkrete tiltakene ble det arrangert 
et møte med religiøse aktører fra tre kontinenter og 
fem ulike religioner i Oslo i juni. Møtet ble fulgt opp av 
det forberedende interreligiøse møtet i den lutherske 
katedralen dagen før klimatoppmøtet COP 19 i Warszawa 

startet. Begge møtene ble ledet av Kirkens Nødhjelp. 
Som ACT-representant tok vi aktivt del i opprettelsen 
av det økumeniske klimasekretariatet i Warszawa og i 
planleggingen av flere av aktivitetene der. Styret er meget 
fornøyd med at Kirkens Nødhjelps faglige kompetanse 
brukes til å styrke kirkepartnere i sør og bygge opp under 
deres aktiviteter. 

2014 var også året hvor klimagruppa i ACT Alliance virkelig 
begynte å fungere godt. Medlemmene i ACT-delegasjonen 
besitter nå mye kompetanse, erfaring og gode kontakter, 
noe som er bygget opp på kort tid. ACTs globale forankring, 
fremgangsmåte samt fokus på tillitsbygging gir alliansens 
lobbyarbeid stor legitimitet. Det brede nettverket og 
den nære kontakten med delegasjoner fra flere ulike 
verdensdeler gjør at lobbyarbeidet både er basert på bred 
kunnskap og når bredt ut. Fordelen med å jobbe i et globalt 
nettverk fremfor et europeisk nettverk på den globale 
arenaen er helt åpenbar.

Samtidig er det fortsatt behov for en sterk europeisk 
lobby som kan bidra til at EU opprettholder sin lederrolle 
i klimaforhandlingene, og Kirkens Nødhjelp støtter 
derfor fortsatt arbeidet til Aprodev, som driver med 
påvirkningsarbeid i Brüssel. 

Styret mener at religiøse aktører har en helt spesiell 
egenverdi i kampen for klimarettferdighet. Trossamfunnene 
snakker et annet språk, når andre typer beslutningstagere 
og har evnen til å mobilisere bredt. Samtidig trenger 
vi de spesialiserte trosbaserte organisasjonene. De 
største resultatene oppnår vi når disse bringes sammen, 
koordineres og aktivt jobber sammen. Det er i dette 
spenningsfeltet Kirkens Nødhjelp driver sitt arbeid.

Nå er jeg akkurat ferdig med en veldig hyggelig 
middag med en norsk biskop, en norsk imam og 
representanter fra det mosaiske trossamfunn.

“
Aslak Brun

delegasjonslederen i Miljøverndepartementets 
videoblogg fra klimatoppmøtet i Warszawa, november. 2013
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5. REttEN til vANN oG HElSE: StoRE KAtAStRoFER
2013 har vært et år preget av flere store katastrofer, og 
har på den måten vært et utfordrende og ressurskrevende 
år for nødhjelpsarbeid. Den humanitære katastrofen i 
forbindelse med krigen i Syria og katastrofen på Filippinene 
har utfordret Kirkens Nødhjelp og våre partnere på å 
levere rask og effektiv hjelp i meget krevende og risikable 
omstendigheter. I begge tilfellene har Kirkens Nødhjelps 
bidrag i hovedsak vært knyttet til vann, sanitær og hygiene. 
I tillegg til bred innsats relatert til disse krisene har Kirkens 
Nødhjelp verden rundt trappet opp sin innsats innenfor 
vann, sanitær og hygiene (WASH). 

Etter tre år med pågående konflikt er det fortsatt svært 
vanskelig å nå befolkningen i Syria med nødvendig 
nødhjelp. Hindringene skyldes i stor grad det internasjonale 
samfunnets passivitet i forbindelse med etablering av 
humanitære korridorer. Gjennom sine partnere har Kirkens 
Nødhjelp det siste året bidratt til forbedrede levevilkår for 
internt fordrevne i Syria og i grenseområdene samt for 
syriske flyktninger i Libanon. Styret er fornøyd med at 
Kirkens Nødhjelps faglige og økonomiske støtte har gitt 
flere hundretusen barn, kvinner og menn tilgang til livsviktig 
hjelp som rent og trygt vann, tilfredsstillende sanitære 
forhold og hygieneartikler, telt, klær, tepper og madrasser. 
I tillegg har barn og ungdom fått mulighet til å gå på skole og 

tilbringe sin fritid i tryggere omgivelser. Sikkerheten rundt 
syriske og internasjonale nødhjelpsarbeidere er svært 
utfordrende. Behovene for hjelp i Syria og nabolandene er 
enorme, og Kirkens Nødhjelp vil fortsette med dette viktige 
arbeidet også i 2014.

Tyfonen Haiyan, som rammet Filippinene i november 
2013, medførte enorme ødeleggelser, og tusenvis av 
menneskeliv gikk tapt. Kirkens Nødhjelp reagerte svært 
raskt, og det første teamet landet på Filippinene bare 
noen få dager etter at katastrofen inntraff. Kort tid etter 
kom tre containere med vann-, sanitær- og hygieneutstyr 
for 15 000 mennesker. Samtidig foregikk det en enorm 
innsamlingsaksjon for Filippinene i Norge som i tillegg 
til bidrag fra norske myndigheter sikret tilstrekkelig 
inntekt til vår katastrofeinnsats på Filippinene. I de første 
månedene har vi nådd omkring 26 000 mennesker med 
vann-, sanitær- og hygieneutstyr samt tjenester, telt 
og andre tiltak. Et eksempel er i Medellin, hvor et stort 
område er rammet, der Kirkens Nødhjelp har bistått 
myndigheter i gjenopprettelsen av tilgang til rent vann. 
Arbeidet i Filippinene er basert på samarbeid med våre 
partnere i ACT Alliance og mobilisering av lokalsamfunn 
som selv bidrar.

Eirene Macalalad gir en sementblokk til sin mann Imarito. Han bygger ny septiktank etter at deres hjem på Filippinene ble hardt rammet av tyfonen Haiyan i november 2013.
Foto: paul Jeffrey/ACt Alliance
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890 000
sårbare mennesker fikk 
tilgang til vann, sanitær- 
og hygienefasiliteter.
 

1 206 000
mennesker i 14 land 
mottok humanitær 
bistand.
 

41 300 
rettighetshavere 
organiserte seg i 
grupper for å bedre eget 
inntektsgrunnlag.
 

8 300
sikre fødsler 
med utdannede 
fødselshjelpere i klinikker 
støttet av Kirkens 
Nødhjelp.
 

6 000
foreldreløse og sårbare 
barn ble gitt sosial, fysisk, 
finansiell og juridisk 
bistand.
 

Kirkens Nødhjelp sikret 
tilgang til fornybar energi 
og mer bærekraftig 
inntektsgrunnlag for 

12 400 
rettighetshavere.
 

77 000
rettighetshavere fikk 
redusert deres sårbarhet 
for klimaendringer.
 

18 700 
signaturer ble samlet 
inn gjennom ulike 
underskriftskampanjer i 
Norge.

NoEN viKtiGE RESultAtER:

Denne oversikten er hentet fra Global Report 2012. Oversikten bygger på tallmateriale fra Kirkens Nødhjelps eget monitoreringssystem, og i Global Report 2012 
vil en finne bakgrunnsdata for ulike aktiviteter og programmer. Så langt det har vært mulig har en forsøkt å sikre at det ikke er snakk om dobbeltrapportering når 
en har skaffet fram data for hvor mange mennesker en har nådd – men det er mulig at noen mennesker har fått støtte på flere områder.

Krigen i Syria tvinger mange sivile til å flykte fra hjemmene sine. 
Her fra flyktningleiren Zaatari i Jordan.
Foto: paul Jeffrey/ACt Alliance 
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Styrets oppsummerende vurderinger (SOV) – del II 

FORHOLD TIL OPPDRAGSGIVERE OG POLITISKE 
MYNDIGHETER
 
KiRKENS NøDHJElpS FAStEAKSJoN
Menigheter over hele landet sluttet opp om Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon også i 2013 og samlet inn fantastiske 
30,3 millioner kroner til vårt arbeid over hele verden. Styret 
er takknemlig over menighetenes trofaste oppslutning 
om denne viktige tradisjonen. Vi ser med glede hvordan 
stadig flere menigheter gjør aksjonen til hele menighetens 
fasteaksjon både gjennom markeringer i hele fastetiden 
og ved at voksne, barn og ungdom går med bøsse på 
fasteaksjonsdagen. Økumeniske gudstjenester i fastetiden 
er mange steder blitt fast tradisjon, noe som understreker 
det flotte felles diakonale oppdraget vi står sammen om. 

Fasteaksjonen SAMMEN FORANDRE hadde fokus på 
hvordan hverdagshelter forandrer verden, være seg i Kenya, 
under katastrofer eller gjennom en kirkes diakonale arbeid 
i Addis Abeba i Etiopia. Konfirmanter over hele landet fikk 
møte radiostasjonen Koch FM gjennom konfirmantfilmen 
og viktige samtaler om urettferdighet, og håp har blitt en 
del av konfirmasjonstiden og samtaler mellom hundrevis 
av ungdommer. 

Et MER REttFERDiG olJEFoND
2013 ble året vi forandret Oljefondet - med hjelp fra 12634 
underskrifter og mange vekkerklokker. 600 millioner 
mennesker i verden mangler en skikkelig jobb å gå til. De 
aller fleste av de som mangler jobb, bor i fattige land. Gode 
investeringer i lokale bedrifter kan skape disse jobbene. 
Derfor mener Kirkens Nødhjelp at en mye større del av 
Oljefondet skal investeres i fattige land på en måte som 
kommer fattige mennesker til gode.

I hele 2013 har Kirkens Nødhjelp, Changemaker, Den 
norske kirke og engasjerte aktivister over hele landet 
jobbet for at Oljefondet skal bli mer rettferdig. På våren 
jobbet vi målrettet for å påvirke partienes programmer 
for de neste fire årene. Under valgkampen oppfordret 
Kirkens Nødhjelp folk til å sende en vekker til politikere 
om at Oljefondets investeringsstrategi trenger fornyelse. Vi 
lanserte også rapporter som satte dagsorden i både norske 
og internasjonale medier. Under regjeringsforhandlingene 
gjorde vi oss bemerket med presseoppslag og 
vekkerklokkeaksjoner. Vi møtte en rekke sentrale 
politikere under regjeringsforhandlingene, inkludert de 
fire borgerlige partilederne. Siv Jensen og Erna Solberg 
mottok underskriftene for et mer rettferdig oljefond. Og 
det ga resultater. Da Høyre og Fremskrittspartiet dannet 
regjering i oktober, gikk de inn for at mer av Oljefondet skal 
investeres i “bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige 
land,” for å sitere regjeringserklæringen.

Men dette betyr ikke at kampen er vunnet. Kirkens Nødhjelp 
skal jobbe videre for å sørge for at den nye regjeringen 
sikrer at disse investeringene skjer på en ansvarlig måte. 
Derfor fortsetter vi kampanjen i 2014.

utviKliNGSKoNFERANSE
5. mars arrangerte Kirkens Nødhjelp den store 
utviklingskonferansen “Vekst, fordeling, forandring”, som 
hadde 300 deltakere. På utviklingskonferansen ble det blant 
annet diskutert hvordan investeringer kan skape jobber og 
utvikling i fattige land. Daværende statsråd Heikki Holmås, 
den franske utviklingsministeren Pascal Canfin, leder av 
OECD/DAC Erik Solheim og daværende partileder Erna 
Solberg (Høyre) var blant talerne. 

MuKwEGE på olAvSFEStDAGENE 
Under Olavsfestdagene i Trondheim arrangerte vi et seminar 
med fokus på DR Kongo og vår partner dr. Denis Mukwege. 
Seminaret fikk flott oppslutning og oppmerksomhet i 
media. Medlemmer i pinsemenigheten Betel i Trondheim 
var med i planleggingen og gjennomføringen av både 
seminaret og gudstjenesten sammen med Kirkens 
Nødhjelps regionkonsulent, kirkens ansatte og frivillige. 
Styret synes det er ekstra verdifullt når det samarbeides 
økumenisk om saker som dette.   

KliMAvAlG
Klimavalg 2013 ble en viktig samarbeidskampanje for 
Skaperverk og bærekraft – det felleskirkelige tiårige 
samarbeidsprosjektet for endring i kirke og samfunn. 
Styret gleder seg over at kirkene i denne alliansen markerte 
seg som en stor aktør. Klimavalg ble en bred allianse av 
over 100 organisasjoner som stod sammen i kravet om 
at klimaendringene måtte på dagsorden i valgkampen i 
2013. Før valget var det små og store arrangementer og 
markeringer over store deler av landet hvor samarbeidet 
om klimasaken hadde stort fokus. Vi gleder oss til videre 
samarbeid med Skaperverk og bærekraft om klimasaken i 
2014 og 2015 frem mot det viktige klimatoppmøtet COP 21 
i Paris i 2015.

iNSpiRASJoNSSAMliNGER FoR KiRKEliG ANSAttE
To år på rad har Kirkens Nødhjelp i samarbeid 
med proster og kirkeverger invitert kirkelig ansatte 
til inspirasjonssamlinger i hvert prosti i Møre. Kirkens 
Nødhjelp står for det faglige innholdet, mens kirkevergene 
legger det praktiske til rette. Temaene spenner fra 
“Fastetiden som arena for internasjonal diakoni” til “Fra 
bøsse til brønn – kommer pengene frem?”. Styret er fornøyd 
med å høre at tilbakemeldingene er gode. Så godt som alle 
menigheter innen Den norske kirke og Den Evangelisk 
Lutherske Frikirke er representert på samlingene. 
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Samtalene mellom ansatte i Kirkens Nødhjelp og ansatte 
i kirkene lokalt har vært spennende og inspirerende for 
begge parter. Styret håper vi kan få til flere slike samlinger 
i andre deler av landet i årene som kommer.

KAtAStRoFEMobiliSERiNG
Gjennom hele 2013 har Kirkens Nødhjelp vært til stede i 
Syria. Mange enkeltpersoner og menigheter har gitt sin 
støtte til arbeidet. På internett var ressursmateriell til 
menigheter tilgjengelig for nedlasting – som offerappell, 
forbønn og mer informasjon om hvordan menigheten 
kan være med og støtte nødhjelpsarbeidet for syriske 
flyktninger.

I november rammet en tyfon Filippinene med voldsom 
kraft og la lokalsamfunn i grus. Millioner av mennesker 
ble rammet. Vi opplevde en fantastisk giverglede til vårt 
arbeid på Filippinene. Det er styret svært takknemlige for. 
Privatpersoner, skoleklasser, menigheter, næringsliv og 
foreninger kom raskt på banen, noe som kommer svært 
godt med når vi skal respondere raskt og effektivt på en 
katastrofe. Især var det en flott opplevelse å gå med bøsse 
sammen med filippinere i Norge. Flere steder i landet 
mobiliserte filippinske nettverk sammen med oss.

FoRHolD til NoRSKE MyNDiGHEtER
Kirkens Nødhjelp er ukentlig i dialog med norske 
myndigheter. Utenriksdepartementet (UD), Norad og 
mange ambassader er både dialogpartnere og donorer 
for organisasjonen på ulike nivåer. Flere steder og på 
flere områder har vi også inngått samarbeidsavtaler med 
norske myndigheter. Kirkens Nødhjelp inngikk i 2013 en 
treårig rammeavtale med UD om organisasjonens arbeid 
innenfor vann, sanitær og hygiene (WASH) på totalt 36 
millioner NOK som har økt organisasjonens kapasitet til 
å respondere raskt i katastrofer med kvalifisert personell 
fra beredskapsstyrken, forhåndslagret utstyr og WASH-
rådgivere med kapasitet til å utføre behovskartlegging i 
felt. Avtalen er også et bidrag til styrket global koordinering 
i WASH-klyngens arbeid globalt og nasjonalt. Flere nye 
ambassadeavtaler kom også på plass – blant annet i Sør-
Afrika. Styret er glad for det gode samarbeidet Kirkens 
Nødhjelp har med norske myndigheter der det både er rom 
for dialog og samarbeid, men også mulighet for gjensidig 
å utfordre hverandre gitt de ulike og selvstendige rollene 
vi har.

Fasteaksjonen er Kirkens Nødhjelps største årlige aksjon. I 2013 samlet om lag 40 000 bøssebærere inn 30,3 millioner kroner til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Foto: Jo Straube/Kirkens Nødhjelp
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Styrets oppsummerende vurderinger (SOV) – del III 

INTERNE FORHOLD I KIRKENS NØDHJELP

oRGANiSASJoNSutviKliNG oG tilpASNiNG
Eksterne og interne utfordringer tilsier at organisasjons-
utvikling og endringer blir å betrakte som pågående 
prosesser. Det ble tatt viktige grep i 2012, men i 2013 ble 
det også gjort vesentlige justeringer.

Styret har i 2013 hatt stort fokus på økonomistyring. 
Et noe svakere resultat enn budsjettert i 2012 
gjorde det påkrevet med grep som utfordret hele 
organisasjonen. Ansettelsesstopp, naturlig avgang 
og aktiv intern rekruttering til lederstillinger ved 
representasjoner ute gjorde at man unngikk oppsigelser, 
men den ønskede ressursøkningen til beste for 
representasjonene lot seg i mindre grad gjennomføre. 
Tillitsvalgte var løpende samtalepartnere i prosessen. 

Avdelingsstrukturen ble justert med todeling av mandatet 
på kommunikasjon og marked. Delingen uttrykker et 
ønske om profesjonalisering av både kommunikasjons- 
og markedsarbeidet. Det ble rekruttert eksternt til 
begge avdelingslederstillingene. I forbindelse med 
denne todelingen ble Changemakers sekretariat flyttet til 
Utviklingspolitisk avdeling. Ungdomsbevegelsens valgte 
leder står fremdeles i direkte linje til generalsekretær.

Assisterende generalsekretær avsluttet sin stilling i 
Kirkens Nødhjelp i 2013. Dette var en stilling som i særlig 
grad har hatt ansvar for de store organisasjonsprosessene 
de siste årene. Stillingen er ikke videreført, men styret er 
fornøyd med at oppgavene er dels lagt til HR-avdeling og 
dels til fagrådgiverstillinger. 

I juni 2013 kom den gledelige meldingen om at Kirkens 
Nødhjelp var tildelt NRKs TV-aksjon for 2014. Høsten 
ble brukt til rekruttering av nøkkelposisjoner. Styret ser 
fram til en spennende tid for organisasjonen frem til TV-
aksjonen høsten 2014.

ENDRiNGER vED REpRESENtASJoNENE 
I løpet av 2013 ble det besluttet å opprettet egne 
representasjoner i Burundi og DR Kongo. Dette ble gjort 
for å styrke arbeidet i Great Lakes og ha en mer relevant og 
fremtidsrettet struktur på bakken. Tilsvarende vurderinger 
lå til grunn for endringer i Myanmar-programmet. Dette 
programmet har frem til nå blitt styrt fra Laos, men er i 
ferd med å få status som en egen representasjon. Dette er 
gjort for å ha større nærhet til prosesser og institusjoner 
i Myanmar. Avslutningen og utfasingen av Eritrea-kontoret 
ble fullført i løpet av første halvår i 2013. Det er mange 
år siden Kirkens Nødhjelp la ned representasjonen på 
Balkan, men organisasjonen har frem til 2013 fulgt opp 
avtaler og forpliktelser direkte fra hovedkontoret. Denne 
virksomheten ble endelig faset ut i 2013.

lEDERutviKliNG 
Arbeidet med lederutviklingens metodikk, innhold og 
formater fortsatte i 2013. Et eget team med teamleder i 
stab til generalsekretær ble etablert. Et første produkt var 
etablering av et skreddersydd introduksjonskurs for nye 
uteledere ansatt til Kirkens Nødhjelps representasjoner 
rundt i verden. Tidlig på høsten kom en obligatorisk 
mentorordning for samme målgruppe på plass. Alle nye 
representanter blir nå tildelt en intern mentor som skal 
følge dem de første 12 månedene.

Kirkens Nødhjelp har i betydelig grad satset på intern 
rekruttering til lederstillingene ved representasjonene. For 
noen blir dette deres første større lederoppgave. De har med 
seg betydelig organisasjonserfaring og kunnskap om land 
og region som de skal betjene, men lederoppgaven er ny, 
og de kan fort bli stående alene. Både generalsekretariatet, 
utenlandsavdelingen og HR-avdelingen er innforstått med 
behovet for tettere oppfølging og tilbud om forskjellig 
form for støtte. I denne sammenheng er den interne 
mentorordningen et viktig nytt tiltak som er godt mottatt. 

EttERREttEliGHEt 
Arbeidet med etterrettelighet (Accountability) og de 
tilhørende organisatoriske forpliktelsene er en løpende 
oppgave for alle ledd i organisasjonen. Som sertifisert 
under HAP (Humanitarian Accountability Partnership), var 
tiden inne for en evaluering høsten 2013 (Midterm Audit). 
Styret er fornøyd med at gjennomgangen viser fremgang 
på viktige punkter, men Kirkens Nødhjelp har fremdeles 
utfordringer når det gjelder partnernes delaktighet i 
arbeidet med åpenhet og etterrettelighet. 

Kirkens Nødhjelps Accountability Framework ble 
oppdatert og avstemt mot de forpliktelser som ACT-
medlemskapet medfører. Litt under halvparten av våre 
representasjoner har utarbeidet sine nasjonale og 
kontekstuelle Accountability Frameworks. Formaliserte 
klagemekanismer er på plass for hovedkontorets 
vedkommende og i enkelte nødhjelpsoperasjoner. Kun et 
fåtall representasjoner har fungerende klagemekanismer 
for interessenter/rettighetsholdere på plass. Etablering 
av formaliserte klagemekanismer ved Kirkens Nødhjelps 
representasjoner blir derfor en prioritert oppgave i 2014.

ARbEiD Mot KoRRupSJoN 
Arbeidet med forebygging og rask respons ved mistanke 
om mislighold fortsatte i 2013. Kirkens Nødhjelp har hvert 
år siden 2008 publisert en rapport på saker der det er 
mistanke eller konkrete funn av mislighold. Vi har engasjert 
oss i debatten om bevilgende myndigheters praksis som i 
liten grad stimulerer til åpenhet. Det er Kirkens Nødhjelps 
posisjon at nye funn viser at egne kontrollrutiner fungerer.  
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Den årlige rapporten om arbeidet mot korrupsjon 
beskriver en sak som ble avsluttet i 2013, to saker er enda 
ikke avsluttet, og ytterligere tre saker ble etterforsket 
av Kirkens Nødhjelp, men ingen svindel eller underslag 
ble oppdaget. Se nærmere omtale på Kirkens Nødhjelps 
hjemmesider: www.kirkensnødhjelp.no

Styret er takknemlig for den åpenhet og iherdige innsats mot 
korrupsjon som Kirkens Nødhjelp viser. Styret bemerker 
også at Kirkens Nødhjelp arbeider i noen av verdens mest 
korrupte land. I tillegg gjør krig og konflikt det mange steder 
vanskelig å utføre økonomisk kontroll. For å redusere 
risikoen er det viktig at tilstrekkelige kontrollsystemer er 
på plass, men for å bekjempe økonomisk kriminalitet er 
det avgjørende at humanitære organisasjoner og deres 
givere samarbeider mot de samme resultatene. 

Sensasjonspregede oppslag i mediene fokuserer som 
oftest på de private bistandsorganisasjonene og skaper et 
fortegnet og negativt bilde. 

KN 2020 – Ny GlobAl StRAtEGi
Refleksjon om  merverdi  som diakonal organisasjon for 
global rettferdighet
I begynnelsen av 2013 ble KN 2020-prosjektet lansert. 
Formålet er å utvikle en ny global strategi for Kirkens 
Nødhjelp. Arbeidet skal strekke seg over to år og er delt inn 
i fire faser. Styret skal godkjenne den nye globale strategien 
våren 2015.

Som en del av første fase med innhenting og analysering 
av informasjon, ble det initiert en refleksjonsprosess 
sammen med Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere og våre 
kirkelige partnere i sør om den merverdien som ligger i 
våre ulike diakonale ressurser. I løpet av 2013 ble det 
gjennomført to ulike samlinger med kirkepartnere og 
representanter fra Kirkenes Verdensråd, Det lutherske 
Verdensforbund, og én samling for Kirkens Nødhjelps 
norske oppdragsgivere. Drøftingene fokuserte på 
utfordringer i ulike fremtidstrender, hvilke trosressurser 
vi har som vi kan bruke til å støtte fattige og ekskluderte 
mennesker til å ta sin plass som aktive medborgere i eget 
samfunn, kontekstuell diakoniforståelse, link mellom 
hvem vi er og hva vi gjør, Kirkens Nødhjelps brobyggerrolle 
og forventninger fra oppdragsgivere og partnere i Sør. 
Gjennom alle konsultasjonene har vi ønsket innspill fra 
kirkene til vårt arbeid med å rendyrke og fremheve hva 
det vil si å være en diakonal organisasjon i kampen for 
rettferdighet i årene som kommer. Det ble viktige samtaler 
som er med på å gi retning til strategiske veivalg for 
organisasjonen i tiden som kommer.

Styret vil uttrykke stor takk til både ansatte, frivillige, 
menigheter, bedrifter og enkeltpersoner som har bidratt 
med både støtte og stor innsats for å gi mennesker i Sør nye 
muligheter. Det er gledelig å se at det er stor oppslutning 
om Kirkens Nødhjelps arbeid i den norske befolkning. 

Kirkens Nødhjelps humanitære operasjon på Filippinene fulgte organisasjonens etterrettelighetsprinsipper.
Foto: paul Jeffrey/ACt Alliance
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ØKT KATASTROFEHJELP TIL SYRIA

Syrias humanitære katastrofe er den verste 
i vårt århundre. Kirkens Nødhjelp og våre 
partnere har det siste året oppskalert 
innsatsen i og utenfor det borgerkrigsherjede 
landet.

Siden konflikten i Syria brøt ut i mars 2011, 
har 2,6 millioner mennesker flyktet til 
nabolandene Libanon, Jordan, Tyrkia samt 
til Irak og Nord-Afrika. 6,5 millioner er på 
flukt i sitt eget land. Mer enn 150.000 menn, 
kvinner og barn er drept i krigshandlingene. 
Over ni millioner mennesker har akutt 
behov for mat, medisiner og helsetjenester. 
Nesten halvparten av dem er barn. I store 
områder hindrer de krigførende partene den 
humanitære hjelpen i å komme frem. I følge 
FN er 245.000 mennesker fanget i krigen, ute 
av stand til å få mat utenfra. 

Kirkens Nødhjelps innsats i konflikten 
innebærer arbeid inne i Syria så vel som i 
nabolandene Libanon og Jordan. Kirkens 
Nødhjelp samarbeider med og støtter vår 
ACT Alliance-partner IOCC (International 
Orthodox Christian Charities). Gjennom deres 
lokale partner Den gresk-ortodokse kirken 
(GOPA) har mer enn én million mennesker 
fått eksistensiell nødhjelp som mat, vann, 
ovner, madrasser, ulltepper og vinterklær. 

EN Av Få på bAKKEN
GOPA er en svært viktig aktør som har større 
handlingsrom og humanitær tilgang enn 
de internasjonale organisasjonene. GOPA 
jobber innenfor humanitære prinsipper 
om uavhengighet og upartiskhet, og ca. 70 
prosent av mottakerne er muslimer. Siden 
høsten 2013 har hovedinnsatsen vært vann, 
sanitær og hygiene (WASH) med særlig 
fokus på å skaffe vann til internt fordrevne. 
Det er også gitt støtte til mat, husvære og 
husholdningsartikler, og Kirkens Nødhjelp 
bidrar også med kapasitetsutvikling med eget 
personell sekondert til IOCC og GOPA.  

Programmet gjennomføres i samarbeid 
med lokale biskoper, nonneklostre, lokale 
organisasjoner og lokale myndigheter. WASH-
programmet blir implementert med lokale 
kontraktører i Damaskus, Dara, Latakia, 
Tartous, Homs og Hasaka – byer og områder 
der sivilbefolkningen er svært hardt rammet 
av krigshandlingene som nå har pågått i mer 
enn tre år.  

I Libanon samarbeider vi med IOCC for å sikre 
tilgang til vann, hygiene og sanitære løsninger 
for flyktninger i Bekaa-dalen. Den samme 
hjelpen gis sammen med våre partnere i 
Lutheran World Federation, Middle East 
Council of Churches og Finn Church Aid til 
flyktninger i Zaatari-leiren i Jordan. 

JoRDAN
Samarbeider med ACT-partnere; LWF, FCA og 
DSPR og har bevilget midler til ACT-appellen 
for Syria. Støtte gis primært til flyktninger i 
host communities. 

politiSK pRESS
Her hjemme berømmer Kirkens Nødhjelp 
regjeringen for å ha bidratt med 1,3 milliarder 
kroner i arbeidet med den humanitære 
krisen i Syria. Men generalsekretær Anne-
Marie Helland uttalte seg svært kritisk til at 
Norge foreløpig bare vil ta imot tusen syriske 
flyktninger og mener at antallet minst må 
tidobles. 

Kirkens Nødhjelp fikk også stor oppslutning 
om sin kampanje som oppfordret 
verdenssamfunnet til å legge uenighetene 
sine til side og legge press på partene i 
konflikten slik at reelle fredsforhandlinger 
kan finne sted.

befolkning:  
22,5 millioner
Hovedstad: Damaskus
Språk: Arabisk 
Forventet levealder: 74,9 år
Fattigdom: 11,9 % lever 
under fattigdomsgrensen
utdanning: 11 år

Syria

Foto: Sofi lundin/Kirkens Nødhjelp
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KiRKENS NøDHJElp FoKuSERER SiN iNNSAtS på tRE 
HovEDoMRåDER:

vann, sanitær og hygiene (wASH)
Vann er noe av det mest prekære for mennesker i nød. 
Derfor er WASH-innsatsen noe av det aller første Kirkens 
Nødhjelp stiller med i katastrofer. I Syria har vi blant 
annet levert vanntanker til mer enn 2.500 mennesker og 
implementert vannsystemer for 200.000 internt fordrevne. 
I flyktningleirer er vi i gang med å sette opp sanitæranlegg 
for 27.000 internt fordrevne, levert nødrasjoner med vann 
til 4.500 mennesker i omkringliggende områder samt 
reparert eksisterende og installert nye vannstasjoner for 
over 50.000 flyktninger. Sammen med vår partner IOCC i 
Libanon driver vi leirer med over 10.000 flyktninger.

Distribusjon av livreddende materiell
Kirkens Nødhjelp støtter renoveringen av midlertidige 
boliger for internt fordrevne. I samarbeid med våre 
partnere har Kirkens Nødhjelp også hjulpet til med å bygge 
infrastruktur og levere telt og husly for flyktninger.
I vintermånedene kryper temperaturen langt ned på 
gradestokken, noe  som betyr at det er helt nødvendig å 
bistå med tepper og vinterutstyr. Inne i Syria har vi blant 
annet levert 11.000 tepper, 2100 ovner og 4000 sett med 
barneklær.

Kapasitetsbygging
Som en del av Kirkens Nødhjelps katastroferespons bygger 
vi lokal kapasitet og kvalitetssikring. Dette arbeidet består 
blant annet av å overføre kunnskapen om driften av WASH-
systemer og kvalitetssikre programmer og planlegge 
videre drift.

boRGERKRiGEN i SyRiA 
• Har pågått siden våren 2012, da det politiske opprøret 

mot Baath-regimet vinteren 2011 utviklet seg fra 
folkelig protest til militær motstand og krigshandlinger.

• 2,5 millioner syrere har flyktet fra landet, og ytterligere 
6,5 millioner er på flukt inne i Syria.

• Over 150.000 mennesker skal være drept.
• Befolkningen trues i år av den verste kornkrisen på 40 år.

Marya Al Nawarut jobber for Kirkens Nødhjelps partner IOCC i Libanon. Hun står midt i den syriske flyktningkrisen. Foto: Greg Rødland buick/Kirkens Nødhjelp
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STYRKE SIVILSAMFuNNET I 
MYANMAR

Kirkens Nødhjelp har støttet lokale kirker og andre partnere i Myanmar/
Burma i 20 år. Vårt mål er å styrke fattige lokalsamfunn og sette dem i 
stand til å ta kontroll over egen utvikling.  

Sivilsamfunnet i Myanmar vil ha en avgjørende 
rolle i årene fremover som i stor grad vil preges 
av regjeringens reformer, fredsprosessen og 
internasjonale investeringer. Sivilsamfunnet 
har stort potensiale for å bidra til godt 
styresett og utvikling gjennom bred folkelig 
deltakelse. Kirkens Nødhjelp har gjort et 
strategisk valg om å arbeide gjennom lokale 
partnerorganisasjoner, og dette er i dag en 
viktig og integrert del av vår tilnærming for 
sikre eierskap, bærekraft og et sterkere 
sivilsamfunn.

Kirkens Nødhjelp støtter organisasjons-
utvikling med særlig vekt på økonomistyring 
og demokratisk styresett som viktige skritt 
for å sikre åpenhet og ansvarlighet hos våre 
partnere. De seneste årene har vi i økende 
grad hatt fokus på å styrke kvinners deltakelse 
i organisasjoner og øvrig offentlig virksomhet. 
Fredsbygging og sivilsamfunnets rolle ble 
innført som et overordnet tema for Kirkens 
Nødhjelp partnere i 2012, og nye metoder for 
blant annet påvirkningsarbeid skal bidra til å 
styrke sivilsamfunnet.

Vi har utviklet en strategi for kapasitets-
utvikling for våre partnere i våre årlige planer, 
og vi vil i økende grad benytte partnerne til å 
dele sin kunnskap med andre organisasjoner. 
I tillegg til omfattende kapasitetsbygging av 
partnere, ble det i 2013 gjennomført skolering 
innenfor  likestilling, konfliktsensitivitet, 
finansiering og økonomistyring. Kirkens 
Nødhjelp organiserte også en reise til Kirkens 
Nødhjelps partnere i Tanzania for partnere og 
religiøse ledere for å lære av deres erfaringer. 

Prosjektet “Buddhist Youth Leadership” bidrar 
til å øke ungdommers bevissthet og kapasitet 
gjennom ledertrening. Med mål om et fredelig 
samfunn, får ungdommene opplæring og 
støtte til å bli fremtidige ledere i lokalsamfunn. 
Gjennom prosjektet “Promoting a Culture 
of Peace and Sustainability in Myanmar” 
bidrar vi til å styrke lokalsamfunnenes evne 
til stå opp for sine rettigheter. På grasrotnivå 
engasjeres også buddhistisk ungdom over 
hele landet til større bevissthet om konflikter 
mellom etniske og religiøse grupper. 

Partnerorganisasjonen Spirit in Education 
Movement/SEM har oppnådd fremragende 
resultater som en del av å fremme en 
fredskultur.  I tillegg til mobilisering av 
munker og nonner, har SEM bidratt til generell 
bevisstgjøring om fred og forståelsen av godt 
styresett og demokratisering.       

befolkning:  
60,2 millioner 
Hovedstad: Naypyidaw
Språk: Burmesisk
Forventet levealder: 
63 år for kvinner, 57 år for 
menn
Fattigdom: 32 % lever under 
fattigdomsgrensen
utdannelse: 4 år 

Myanmar

En kvinne stemmer ved et 
valglokale i Myanmar.
Foto: Kalina Sharp-bergersen/
Kirkens Nødhjelp
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ARBEID I NORGE

tAKK FoR DiN StøttE i 2013 – DEt NyttER!
Kirkens Nødhjelp har stor støtte i den norske befolkningen, 
og i 2013 samlet vi inn nærmere 150 millioner kroner 
i Norge. Gjennom en større sommerkampanje ble det 
rekruttert mer enn 4 200 nye faste givere, noe som bidrar 
til at Kirkens Nødhjelp kan reagere raskt når katastrofen 
rammer og en større økonomisk forutsigbarhet for 
organisasjonen og prosjektene.  

Til jul i 2013 oppfordret Kirkens Nødhjelp folk til å gi en 
trygg fødsel i julegave. Historier ble vist fra vårt arbeid 
i Malawi der vi blant annet bygger fødeavdelinger og 
utdanner sykepleiere og jordmødre. Artist Helene Bøksle 
støttet aksjonen og fortalte på sine julekonserter om 
hvordan Kirkens Nødhjelp jobber for å gi mødre og barn en 
trygg fødsel. 

Nærmere 900 menigheter ga offer til vårt arbeid i julen, 
og dette resulterte i mer enn 12 millioner kroner fra 
juleofferet. Dette er vi svært takknemlig for. Julaften er 
en viktig anledning for kirkene og Kirkens Nødhjelp til 
sammen å synliggjøre og samle oss om vårt felles store 
globale, diakonale arbeid.

En stor takk til alle som har bidratt med gaver og 
underskrifter til Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene dere 
har gitt, og alle underskrifter til kampanjene våre, har 
forandret livene til mange hundre tusen mennesker – det 
nytter!

NRK tv-AKSJoNEN 2014 – vANN til EN MillioN.
Den 9. juni 2013 kom den gledelige meldingen om at NRK 
TV-aksjonen 2014 var tildelt Kirkens Nødhjelp for første gang 
siden 2001. I konkurranse med 15 andre organisasjoner ble 
Kirkens Nødhjelps søknad Vann til en million valgt ut av 
et enstemmig innsamlingsråd i NRK. Flere medarbeidere 
i markedsavdelingen og kommunikasjonsavdelingen i 
Oslo var involvert i søknaden med gode bidrag fra flere 

av utekontorene. TV-aksjonssekretariatet sammen med 
staben i Oslo og NRK skal vi sørge for at aksjonsdagen 
søndag 19. oktober 2014 gir vann til en million mennesker. 
Samtidig ønsker vi å gi den norske befolkningen et godt 
inntrykk av Kirkens Nødhjelps arbeid. 

StoRtiNGSvAlGEt 2013
Kirkens Nødhjelp valgte å følge stortingsvalget på ulike 
måter og arrangerte flere aktiviteter i valgperioden. 
Hovedformålet var å sette utvikling og global fattigdom på 
dagsorden.  I august lanserte vi en “valgomat “ - en web-
basert spørsmålsliste med en rekke spørsmål om områder 
som bistand, handel, klima og gjeld. På denne måten gav 
vi velgerne mer innsikt i hva de ulike partiene mente og 
valgomaten gav også en veiledning på hvilke partier som lå 
nærmest deres svar. Den fikk bred pressedekning i norske 
medier, og 10.000 velgere og mange profilerte politikere 
tok den.  
 
Parallelt med valgomaten lanserte Kirkens Nødhjelp 
en rapport der vi hadde gjort en gjennomgang av hvor 
utviklingsvennlig de ulike partiene var. Resultatene fra 
rapporten ble mye omtalt i norske medier og skapte debatt 
om utviklingspolitikk mellom profilerte politikere i ulike 
partier. Rapporten ble laget på bakgrunn av et langsiktig 
arbeid med partienes partiprogramprosesser. 

Vi var også synlig til stede på Arendalsuka. Dette er en 
viktig møteplass for politiske partier, organisasjoner og 
velgere. Vi samarbeidet godt med Domkirken i Arendal 
om dette. Vi hadde vår egen stand, arrangerte debatter og 
hadde “politisk kvarter” med politikere fra alle partier. 

Samlet bidro dette til at internasjonale spørsmål fikk en 
større plass i valgkampen enn tidligere. Også verden 
utenfor Norges grenser bør være en viktig sak for norske 
velgere.  
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CHANGEMAKERS HOVEDKAMPANJE

SKAttEREiSE FRA lAND til lAND
I 2013 har Changemaker, som vi har gjort så mange ganger 
før, brukt mesteparten av tida vår på en stor kampanje for 
å forandre norsk politikk og grunnleggende årsaker til 
fattigdom og urettferdighet. Denne gangen handlet det om 
å få selskaper til å være åpne om hvor pengene de tjener i 
fattige land tar veien. Og da må vi ha grundige skatteregler 
der multinasjonale konserner melder om hva de gjør og 
tjener i alle land de jobber og er registrert i - en såkalt 
land-for-land-rapportering. Og vi fikk det til igjen, som så 
mange ganger før!

For Changemaker startet det faktisk for lenge siden 
sammen med Kirkens Nødhjelp i fasteaksjonen i 2011. 
Vi fikk konfirmanter over hele landet til å si at de ikke vil 
at selskaper skal få lov til å snyte på skatten som fattige 
land har krav på. Utkledd som sjørøvere på jakt etter 
skatten, fikk vi satt land-for-land på dagsordenen blant 
Norges politikere. Året etterpå heiet vi på daværende 
finansminister Sigbjørn “Siggy” Johnsen helt til han 
innså at han ikke kunne svikte fansen. Da lovte han oss 
rapporteringsreglene på direkten på TV 2. 

Så gikk det litt opp og ned. Vi satte i gang hovedkampanjen 
vår ”Jakten på ærligheten” under vårt SommerSNU i 
Kristiansand. 120 changemakere i øsende sommerregn 
var begynnelsen på aksjoner, debatter, seminar og 
rapportlansering over hele landet. Vi skulle få nordmenn til 
å dele sine hemmeligheter med oss, sånn at vi kunne vise 
statsministeren hvor enkelt det var for selskaper å dele sine 
hemmeligheter.  Men et lovforslag i oktober svarte ikke til 

forventningene våre. Med de foreslåtte reglene var det lite 
sannsynlig at norske selskaper ble oppdaget dersom de 
trikset med skatten i fattige land. Men vi delte ut skattekart 
til politikerne, ga dem lommeservietter og sa det fremdeles 
er lov å snyte på skatten, og oppmuntret dem med kaffe på 
vei til jobb med klar beskjed om at hvis de har lyst, har 
de fremdeles en (åpenhets)lov i sikte. Lokalgrupper i hele 
landet samlet hemmeligheter, jaktet på ærligheten og 
snakket med sine lokale stortingsrepresentanter for å få 
dem til å forandre mening. 

Og gjett om det funket! Politikerne gjorde en helomvending 
og fant ut at en god land-for-land-rapportering betyr at 
ulovlig skatteunndragelse må bekjempes. Selv om de 
fremdeles har en vei å gå, er dette en fantastisk utvikling. 
Og vi skal selvfølgelig fortsette å holde dem i ørene helt til 
alle verdens land får den skatten de har krav på.

Vi vil takke og gratulere alle pirater, fanklubb-medlemmer, 
ærlighetsjegere og changemakere. Politikerne har nok en 
gang valgt å bli med oss på jakten etter en mer rettferdig 
verden!

Ingrid Aas Borge
Leder i Changemaker

Changemaker aksjonerer utenfor Stortinget.
Foto: Changemaker
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HVOR VI JOBBER

ERITREA

ISRAEL
PALESTINA

SYRIA

SUDAN

SØR-
SUDAN

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

NICARAGUA

BRASIL

VEST- 
SAHARA

SERBIA

ETIOPIA

DR KONGO

MOSAMBIK

SØR-
AFRIKA

MYANMAR

FILIPPINENE

ROMANIA

MAli
Kostnad:   
47,5 mill NOK
Ansatte: 35

NoRGE
Hovedkontor
Ansatte: 138,3

REGioN SøR-
AFRiKA
Kostnad:   
19 mill NOK
Ansatte: 10

bRASil
Kostnad:   
13,7 mill NOK
Ansatte: 2

HAiti
Kostnad:   
34 mill NOK
Ansatte: 19

ANGolA
Kostnad:   
17,3 mill NOK
Ansatte: 12

GuAtEMAlA & 
REGioN lAtiN 
AMERiKA
Kostnad:   
12,5 mill NOK
Ansatte: 10
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ERITREA

ISRAEL
PALESTINA

SYRIA

SUDAN

SØR-
SUDAN

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

NICARAGUA

BRASIL

VEST- 
SAHARA

SERBIA

ETIOPIA

DR KONGO

MOSAMBIK

SØR-
AFRIKA

MYANMAR

FILIPPINENE

ROMANIA

Kart per januar 2014

Land hvor Kirkens Nødhjelp har kontor
Andre land med prosjekter støttet av Kirkens Nødhjelp

buRuNDi
Kostnad:   
9,4 mill NOK
Ansatte: 14

EtiopiA
Kostnad:   
24,9 mill NOK
Ansatte: 25

SoMAliA
Kostnad:   
33,5 mill NOK
Ansatte: 29

SøR-SuDAN
Kostnad:   
34,9 mill NOK
Ansatte: 77

SuDAN
Kostnad:   
64,8 mill NOK
(inkludert 
Darfur)
Ansatte: 320

tANzANiA
Kostnad:   
22,2 mill NOK
Ansatte: 19

zAMbiA
Kostnad:   
25,9 mill NOK
Ansatte: 21

MAlAwi
Kostnad:   
33,8 mill NOK
Ansatte: 19

KENyA & 
REGioN øSt-
AFRiKA
Kostnad:   
13,2 mill NOK
Ansatte: 17

pAlEStiNA & 
REGioN MiDt- 
øStEN
Kostnad:   
47,7 mill NOK
Ansatte: 8

AFGHANiStAN
Kostnad:   
40,5 mill NOK
Ansatte: 57

pAKiStAN
Kostnad:   
16,4 mill NOK
Ansatte: 17

MyANMAR
Kostnad:   
17,3 mill NOK
Ansatte: 5

tHAilAND
Kostnad:   
3,3 mill NOK
Ansatte: 5

viEtNAM
Kostnad:   
7,3 mill NOK
Ansatte: 13

lAoS & 
REGioN 
SøRøSt-ASiA
Kostnad:   
11,5 mill NOK
Ansatte: 59

DR KoNGo
Kostnad:   
21,5 mill NOK
Ansatte: 26
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OVERSIKT OVER ANSATTE

Ved utgangen av 2013 hadde Kirkens Nødhjelp 137,7 faste 
stillinger i Norge. Disse var fordelt på de ulike avdelingene 
på følgende måte:

 Utenlandsavdelingen  49,2

 Kommunikasjonsavdelingen  7

 Markedsavdelingen  26,4

 HR-avdelingen  10,8

 Økonomiavdelingen  26

 Utviklingspolitisk avdeling*  13,3

 Generalsekretariatet  5
*4,5 årsverk av disse tilhører Changemaker

I tillegg har organisasjonen hatt 0,6 engasjementer i løpet 
av året. Dette medfører at organisasjonen ved utgangen av 
2013 hadde 138,3 stillinger totalt i Norge.

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

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

*i 2013 ble det opprettet to stillinger med base i Sveits 
(Genève). Disse arbeider med koordinering i den globale 
“vann-, sanitær- og hygieneklyngen”.

Hovedkontoret Representas-
jonene

Kvinner Menn Kvinner Menn

Ledere 68 % 32 % 50 % 50 %

Medarbeidere 58 % 42 % 45 % 55 %

2013 2012
Expats Nasjonale Expats Nasjonale

Burundi 1 13 1 4

Dr Kongo 4 22 4 29

Etiopia 1 24 1 48

Kenya 4 13 3 21

Somalia 0 29 0 19

Sør-Sudan 4 73 4 68

Sudan 4 316 5 330

Tanzania 1 18 1 18

Mali 3 32 2 29

Liberia 0 0 1 0

Zambia 2 19 1 24

Malawi 1 18 1 15

Angola 2 10 1 9

Sør-Afrika 2 8 1 7

Afghanistan 2 55 2 52

Jerusalem 3 5 1 5

Pakistan 0 17 1 20

Syria/Tyrkia 1 0 6 0

Guatemala 1 9 1 8

Haiti 3 16 3 12

Nicaragua 0 0 0 1

Brasil 0 2 0 2

Myanmar 1 4 0,7 2

Thailand 0 5 0 5

Laos 2 57 3 71

Vietnam 1 12 1 21

Nepal 0 0 1 0

India 1 0 0 0

Filippinene 1 0 0 0

Sveits* 2 0 0 0

total 47 768 45,7 820

år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faste 
stillinger 
hoved-
kontoret

136,3 146,3 141,2 146,3 150,3 149,2 137,7

Engasje-
ment 
hoved-
kontoret 
(ekskl. 
vikarer 
for faste 
ansatte)

17,5 24,5 9,6 9,0 5,0 2,3 0,6

totalt 
hoved-
kontoret

153,8 170,8 150,7 155,3 155,3 151,5 138,3

Expats- 
stillinger 
ved 
repre-
sentas-
jonene

42,0 37,0 33,3 37,0 39,0 45,7 47,0
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ØKONOMI – HOVEDTALL

Kirkens Nødhjelp har et konsolidert årsregnskap. Det gir en samlet oversikt over hele 
organisasjonens virksomhet både ute og ved hovedkontoret.  I 2013 ble det totalt brukt 771 
mill NOK mens ordinære anskaffede midler beløp seg til 769 mill NOK.

Bruk av øremerkede midler inntektsført tidligere år men kostnadsført i 2013 står for en 
nettokostnad på 2 mill NOK.

ANSKAFFEDE MiDlER
Kirkens Nødhjelps totale, ordinære anskaffede midler 
inklusive netto finansposter på ubundne midler var 769 mill 
NOK i 2013. De anskaffede midlene (inntekter) er beregnet 
ved at kun forbrukte midler av det som ble bevilget fra 
offentlige og andre organisasjoner føres som inntekt. 
Tilsvarende inntekter i 2012 var 724 mill NOK.

Medlemsinntekter
Medlemskontingenten til Changemaker ble inntektsført 
med 0,15 mill NOK. Kirkens Nødhjelp har ikke medlemmer 
som betaler medlemskontingent.

tilskudd
Offentlige tilskudd til bistandssamarbeidet og arbeid 
i Norge ble inntektsført med totalt 460 mill NOK. 
Administrasjonstilskuddet av offentlige bidrag var 29 mill 
NOK – inkludert i tallet over. Etter regnskapsstandard for 
ideelle organisasjoner er bare den delen av tilskuddet som 
er forbrukt i løpet av året inntektsført i løpet av året. Andre 
tilskudd - tilskudd fra andre organisasjoner ble inntektsført 
med 145 mill NOK, også for disse inntektene er kun den 
delen tilskuddet som er forbrukt i løpet av året inntektsført.

innsamlede midler
Innsamlede midler i 2013 var totalt 151 mill NOK. 
Sammenlignbare tall for 2012 utgjorde 140 mill 
NOK. Økningen skyldes hovedsakelig innsamling av 
katastrofemidler til Filippinene. 

Finans- og investeringsinntekter
Bidrag fra finans- og investeringsinntekter var 13,5 
mill NOK i 2013, mot 9,5 mill NOK i 2012. Endringen 
fra 2012 skyldes hovedsakelig positiv verdiutvikling på 

organisasjonens investeringer og tilhørende verdijustering 
av finansinvesteringer til virkelig verdi.

FoRbRuKtE MiDlER
Totalt forbrukte midler i 2013 er 771 mill NOK, mot 741 mill 
NOK i 2012.

Kostnader til anskaffelse av midler
Årets kostnader til anskaffelse av midler for organisasjonen 
er bokført med 30,7 mill NOK, mot 24,5 mill NOK i 2012. 
Beløpet dekker kostnadene ved den delen av Kirkens 
Nødhjelp som arbeider med innsamling.

Kostnader til organisasjonens formål
Samlede kostnader til formålet i 2013 var 691 mill NOK. 
Av disse gikk 213 mill NOK til organisasjonens partnere 
for bruk i prosjekter de hadde i partnerskap med Kirkens 
Nødhjelp. 478 mill NOK ble brukt til operasjonelle 
prosjekter.

Administrasjonskostnader
Kostnadene til administrasjon og finans ved hovedkontoret 
er bokført med 49,1 mill NOK, hvorav 31,2 mill NOK er 
personalkostnader.  Administrasjonskostnadene utgjør 
således 6,4 % av totale forbrukte midler, mot 6,5 % i fjor. 
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TAKK TIL STORE PRIVATE GIVERE

Kirkens Nødhjelp er veldig takknemlig for det langsiktige 
og viktige partnerskapet med bedrifter, stiftelser og skoler 
i Norge. Gjennom sitt engasjement bidrar disse med 
livsviktig støtte til prosjekter innenfor vann og sanitær, 
helse, utdanning etc. i mange av Kirkens Nødhjelps 
prosjektland.

I slutten av september 2013 besøkte elever og lærere fra 
Nesbru VGS og Akademiet Sandnes prosjektene i Haiti som 
de to skolene støtter. De fikk se utviklingen i prosjektene 
på de grønne skolene i Haiti og fikk en innføring i hvordan 
biogass og vannanlegg fungerer og forandrer hverdagen for 
elever og lærere på skolene i Haiti. - Det var flott å se hvordan 
et prosjekt kan inneholde så mange enkeltkomponenter, 
forteller Håkon Strøm i Kirkens Nødhjelp. Prosjektet 
bidrar til klimavennlig biogass, skolegang til barna, spre 
kunnskap og forhindre avskoging, begrense smittefare og 
sikre rent vann til skoler og lokalbefolkningen. Elever og 
lærere fra Norge uttrykte stor glede over å se arbeidet og 
var imponert over gode resultater samt samarbeidet som 
Kirkens Nødhjelp har med partnere og lokalbefolkningen. 
Elevene på Nesbru VGS og Akademiet Sandnes samlet inn 
over 300 000 kroner gjennom solidartitetsaksjonene på 
skolene, og engasjementet fortsetter inn i 2014.

De største giverne til Kirkens Nødhjelp i 2013 var:
• Ansatte ved Statoil ASA Forus
• Ansatte ved Hydro Aluminium A/S
• Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK)
• Jamette og Sverre Markussens Hjelpefond
• Norwegian Hull Club
• Rederiforbundet
• Statoil Angola
• Stiftelsen Balder
• Trond Mohn
• Asker Videregående skole
• Dønski Videregående skole
• Eidsvoll Videregående skole
• Molde Folkehøgskole
• Nesbru Videregående skole
• Akademiet Sandnes 
• Stabekk Videregående skole
• Teigar ungdomsskole

 

Zainab (9) og Hassan (4) vasker hendene med rent vann i Falalij, Afghanistan. Vannsystemet er del av et større prosjekt i området støttet av Kirkens Nødhjelp.
Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp
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Styrke sivilsamfunn
22 %

Vann, sanitær og hygiene
16 %

Tilgang til helsetjenester
10 %

Andre nødhjelpsprosjekter 
7 %

Kjønns-
basert vold

4 %

Handel og levebrød
8 %

Annet 
5 %

Ressurser og finansiering for 
utvikling 5 %

Bedre levekår for 
mennesker som lever 

med hiv og aids
3 %

Kvinner, fred og 
sikkerhet

5 %

Klimatilpasning
3 %

Fornybar energi og 
utslippsreduksjon

3 %

Lokale konflikter og 
håndvåpen 

4 %

Trossamfunn og fredsbygging 
3 %

Kvinners medbestemmelse
2 %

INNTEKT FRA ANDRE 
ORGANISASJONER:
blant andre:
Swedish International Development 
Cooperation Agency (SIDA)
Catholic Agency for Overseas 
Development (CAFOD)
Humanitarian Office of the European 
Commission (ECHO)
The Global Fund Thailand & Laos
Accountability in Tanzania Programme
Statoil
Norges Rederiforbund /Den norske 
krigsforsikring for skip (DNK)
WHO
BMZ
Danish Embassy
Development & Peace, Canada

INNTEKT FRA ACT ALLIANCE 
MEDLEMMER:
blant andre:
ACT Alliance
DanChurchAid (DCA)
Finn Church Aid (FCA)
Christian Aid (CA)
Church of Sweden (CoS)
Interchurch Organization for 
Development and Co-operation (ICCO)
Hilfswerk der Evengelischen Kirchen 
Schweiz (HEKS)

INNTEKT FRA FN- 
ORGANISASJONER:
blant andre:
UNDP
UNHCR
UNAMID – United Mission in Darfur
UNOCHA
UNFPA
UNICEF
WFP

Nødhjelp
24 %

Langsiktig utviklingsarbeid 
67 %

Beslutningspåvirkning
9 %

FORDELING På 
BRuK AV MIDLER:

MIDLER FORDELT På GLOBALE PROGRAMMER:

Kirkens Nødhjelp ønsker å takke alle givere, store og små, for deres bidrag til vårt globale arbeid.

FN-organisasjoner
3 %

UD
23 %

Norad
37 %

ACT Alliance
8%

Kirkens Nødhjelps 
egne midler

17 %

Andre organisasjoner
10 %

Andre statlige aktører
2 %

BIDRAGSYTERE:

INNTEKTER OG BRuK AV MIDLER
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AKTIVITETSREGNSKAP OG  BALANSE 

ALLE TALL I TuSEN KRONER 2013 2012

ANSKAFFEDE MIDLER 

Tilskudd  

Offentlige tilskudd 

Norad 254 886 209 972

UD 161 109 166 454

Andre offentlige tilskudd 14 688 14 995

Administrasjonsbidrag på offentlige tilskudd  29 031 25 890

Sum offentlige tilskudd  459 714 417 313

Andre tilskudd/Andre organisasjoner  142 108 154 933

Annen administrasjonsbidrag  2 525 2 065

Sum tilskudd  604 348 574 311

Innsamlede midler, gaver  

Ikke øremerkede midler  118 815 116 071

Øremerkede midler 18 669 4 555

Testamentariske gaver og legater 13 410 19 167

Sum innsamlede midler, gaver 150 894 139 794

Finans- og investeringsinntekter  13 487 9 359

Andre inntekter  766 855

SuM ANSKAFFEDE MIDLER 769 495 724 318

FORBRuKTE MIDLER

Kostnader til anskaffelse av midler  30 701 24 499

Kostnader til organisasjonens formål  690 671 668 888

Administrasjonskostnader 49 132 47 942

SuM FORBRuKTE MIDLER 770 504 741 329

pERioDENS AKtivitEtSRESultAt   (1 009) (17 009)

årets aktivitetsresultat er disponert slik:  

Overført til / fra grunnkapitalen (1 532) (1 021)

Overført til / fra formålskapital med eksternt pålagte bindinger  1 939 7 602

Overført til / fra fri formålskapital 601 10 430

Sum disponert 1 009 17 011

KIRKENS NØDHJELP - AKtivitEtSREGNSKAp 2013
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ALLE TALL I TuSEN KRONER 31.12.13 31.12.12

EIENDELER 

ANLEGGSMIDLER 

Inventar, utstyr og eiendommer   57 576  60 882 

SuM ANLEGGSMIDLER   57 576  60 882 

OMLØPSMIDLER 

Lagerbeholdning  1 522  1 749 

Kortsiktige fordringer  94 820  97 581 

Verdipapirer   101 753  117 499 

Kontanter, bank, post   171 538  129 414 

SuM OMLØPSMIDLER   369 633  346 243 

SuM EiENDElER  427 209  407 125 

FORMåLSKAPITAL OG GJELD  

FORMåLSKAPITAL

Grunnkapital   76 633  75 101 

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner/bindinger  

              Øremerkede prosjektmidler 38 541 40 480

Annen formålskapital  43 170  43 729 

SuM FORMåLSKAPITAL  158 343  159 310 

GJELD

Langsiktig gjeld  

Avsetninger for forpliktelser 

Pensjonsforpliktelser   32 639  22 143 

Annen langsiktig gjeld 

Lån BG3  25 200  27 300 

Sum langsiktig gjeld   57 839  49 443 

Kortsiktig gjeld  

Prosjektbalanse, forskudd fra donor  152 042  133 940 

Annen kortsiktig gjeld   58 984  64 432 

Sum kortsiktig gjeld   211 026  198 372 

SuM GJELD   268 866  247 815 

SuM FoRMålSKApitAl oG GJElD   427 209  407 125 

KIRKENS NØDHJELP - BALANSE PR 31.12
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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 2013/2014
(Varamedlemmer i parentes)

bispedømmerådene:
oslo: Karin-Elin Berg (Oddrun Remvik)
borg: Andreas Henriksen Aarflot (Bjørn Solberg)
Hamar: Gunnar Gjevre (Anne-Lise Brenna Ording)
tunsberg: Kjell Rune Wirgenes (Ingvild Kaslegard)
Agder og telemark: Jan Olav Olsen (Erling T. Jakobsen)
Stavanger: Arve Dalby (Asbjørn Finnbakk)
bjørgvin: Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
Møre: Knut Johan Rønningen (Marianne Brekken)
Nidaros: Aina Toven Malum (Britt Arnhild Wigum 
Lindland)
Sør-Hålogaland: Tor B. Jørgensen (Torkel Irgens)
Nord-Hålogaland: Anne Marie Bakken (Ingrid Røstad 
Fløtten)

Den norske kirkes Kirkemøte:
Kjetil Aano, MKR leder (Eleanor Brenna)
Berit Agøy Hagen, MKR GS (Einar Tjelle, MKR ass. GS)
Åshild Solgaard (Wenche Fladen)
Per Oskar Kjølaas, biskop i Nord-Hålogaland (Herborg 
Finnset Heiene, domprost i Tromsø)
Vidar Mæland Bakke (Sindre Eide)

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

ungdomsrepresentant under 30 år:
Gunnhild Nordgaard Hermstad (Arnstein Bleiktvedt)

landsomfattende kristne organisasjoner for 
ungdomsarbeid og indremisjon:
Den indre Sjømannsmisjon: Ingen oppnevning 
for perioden
Norges Samemisjon: Ingen ny fast representant 
(Carl Johan Johnsen)
Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag: 
Tor Erling Fagermoen ( - )
Norges KFuK-KFuM: Camilla Oulie Eskildsen 
(Sven Larsen)
Den Evangelisk lutherske Frikirke: Ingar Bø 
(Terje Bjørkås)
De Frie Evangeliske Forsamlinger: Helge Nupen 
(Tore Stray)
Det Norske baptistsamfunn: Jan Sæthre (Arild Harvik)
Det Norske Misjonsforbund: Viggo Koch (Eilif Tveit)
Frelsesarméen: Magna Våje Nielsen (Jan Risan)
Metodistkirken i Norge: Tove Odland (Veronika Hegglund)
pinsebevegelsen i Norge: Bjørn Bjørnø ( - ), 
Hanne Mirjam Andersen ( - )

observatører:
NoRME: Kontaktperson Anne Lise Søvde, daglig leder
Global Aid Network: Kontaktperson Arne Sylta, 
daglig leder
Norges Kristne Råd: kontaktperson Knut Refsdal, 
generalsekretær

KIRKENS NØDHJELPS STYRE
Kjell Nordstokke, styreleder
Brita Bye, nestleder
Paul Dahlø
Frank Grimstad / Inger Marit Nygård (skifte i mai)
Martin Kulild
Ingeborg S. Midttømme
Dag J. Opedal
Katharina Ringen Asting
Billy Taranger

Ingrid Aas Borge, Changemakers valgte leder

Ansattes representanter:
Liv Snesrud 
Arne Dale/Jens Aas-Hansen (skifte i mai)

Vararepresentanter for ansatte:
Kjetil Abildsnes
Inger-Torunn Sjøtrø
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ERITREA

ISRAEL
PALESTINA

SYRIA

SUDAN

SØR-
SUDAN

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIK

NICARAGUA

BRASIL

VEST- 
SAHARA

SERBIA

ETIOPIA

DR KONGO

MOSAMBIK

SØR-
AFRIKA

MYANMAR

FILIPPINENE

ROMANIA

KiRKENS NøDHJElpS 
oppDRAGSGivERE

KiRKER oG KiRKEliGE 
oRGANiSASJoNER i NoRGE

REpRESENtANtSKAp

StyRE 

SEKSJoN FoR 
GlobAl it

GENERAlSEKREtÆR
Anne-Marie Helland

GS StAb

øKoNoMi-
AvDEliNGEN

Anders Østeby

HR-AvDEliNGEN

Hanne Elisabeth Serck-
Hanssen

SEKSJoN FoR 
GlobAl FiNANS 

oMRåDE- oG 
pRoGRAMtEAM

KoMMuNiKASJoNS- 
AvDEliNGEN 
Håkon Haugsbø

utENlANDS-
AvDEliNGEN

utENlANDSSJEF
 Eivind Aalborg

ASSiStERENDE 
utENlANDSSJEF

Harald Nyeggen Sommer

SEKSJoN FoR 
GlobAlt REGNSKAp

utviKliNGSpolitiSK 
AvDEliNG

Wenche Fone

SEKREtARiAt

SEKSJoN FoR 
iNNSAMliNG

SEKSJoN FoR 
NEttvERK 

MARKEDS-
AvDEliNGEN 

Ragnhild Øien Toyomasu

SEKSJoN FoR 
GlobAl loGiStiKK

KiRKENS NøDHJElpS REpRESENtASJoNER

2 2
• AFGHANiStAN 
• ANGolA 
• buRuNDi (FoR buRuNDi 

oG DR KoNGo)
• EtiopiA
• GuAtEMAlA 

• HAiti (FoR HAiti oG 
DEN DoMiNiKANSKE 
REpubliK)

• JERuSAlEM (FoR 
MiDtøStEN)

• KENyA (FoR KENyA oG 

SoMAliA)
• lAoS (FoR lAoS, 

tHAilAND oG MyANMAR)
• MAlAwi 
• MAli 
• pAKiStAN

• SøR-AFRiKA (REGioN)
• SøR-SuDAN
• SuDAN
• tANzANiA 
• viEtNAM
• zAMbiA

KIRKENS NØDHJELPS ORGANISASJONSKART PR. 31.12.2013

2 2 2 2

uNGDoMSbEvEGElSE
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Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner 
over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. 

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i 
lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker vi samtidig 
myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger.
Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig diakonal organisasjon for 
global rettferdighet. Vårt arbeid utføres uten intensjon om å endre 
menneskers religiøse tilhørighet.

For å sikre effektivitet og skape resultater er Kirkens Nødhjelp medlem 
av ACT Alliance, en av verdens største humanitære allianser. Alliansen 
består av kirkelige organisasjoner over hele verden og samarbeider 
med organisasjoner uavhengig av religiøs forankring. 

Kirkens Nødhjelp – sammen for en rettferdig verden!
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