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Sammen med flyktninger har kirkens 
nødhjelp boret brønner i Darfur. 
foto: paul Jeffrey/ACT Alliance
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avsidesliggende landsbyene. mennesker samles til 
bønn hver uke, i glede og sorg, når liv starter og tar 
slutt. Gjennom 30 år med borgerkrig og dannelsen 
av en ny og sårbar stat har det sørsudanesiske 
folket samlet seg for å feire, takke og søke trøst i 
tider med desperasjon og frykt. Religiøse ledere 
har gitt håp til mennesker når alt annet har virket 
håpløst. Trosbaserte aktører har delt ut mat, 
drevet skoler og helseklinikker og fremmet fred og 
forsoning. kirkens nødhjelp har stått skulder ved 
skulder med partnerne våre gjennom hele denne 
perioden og bidratt med veiledning, tilrettelegging 
og støtte til arbeidet deres.

De trosbaserte aktørene var i Sør-Sudan lenge 
før kirkens nødhjelp kom dit. De vil også være 
der lenge etter at de internasjonale humanitære 
organisasjonene har trukket seg ut. kirkens 
nødhjelp støtter de religiøse lederne som 
krever rettferdighet ved å holde stridende parter 
ansvarlige for sine handlinger. I dag deltar alle 
de store kristne og muslimske trossamfunnene 
i fredsforhandlinger som del av en felles 
interreligiøs delegasjon. Den unge nasjonens 
fremtid ligger i hendene til det sørsudanesiske 
folket, og de lokale trosbaserte aktørene er 
best rustet som ledsagere på reisen mot fred. 
Samtidig er vi på plass med nødhjelp og redder 
liv i konfliktrammede områder sammen med våre 

trosbaserte partnere. Gjennom både nødhjelp og 
langsiktig arbeid er vi med og bygger trygge og 
robuste samfunn.

for oss er dette tro i praksis: å redde liv og kreve 
rettferdighet. 

Oslo, mars  2015

Anne-marie helland
Generalsekretær

Forord

kirkens nødhjelp arbeider i en verden som 
endrer seg hele tiden og i høyt tempo. Siden vi ble 
grunnlagt i 1947, har vi utviklet en forståelse av 
hvem vi er og hva vi er best på. I denne strategien 
viser vi sammenhengen mellom vår identitet og 
vår kompetanse. 

kirkens nødhjelp er en kirkelig, diakonal 
organisasjon som har fått i oppdrag å sikre og 
beskytte menneskeverdet til alle. vi yter hjelp på 
en måte som anerkjenner mottakerne som aktive 
deltakere i sin egen utvikling.

Denne 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. på mange 
måter har vi valgt å gå tilbake til røttene våre. 

på grunn av det økende antallet humanitære 
kriser, vil kirkens nødhjelp styrke sin 
katastrofeberedskap. Effektivitet er nøkkelen 
i nødhjelpsoperasjoner, og derfor må vi styrke 
vår koordinering med ACT-alliansen og fn-
organisasjonene. 

I tillegg vil kirkens nødhjelp i større grad vektlegge 
samarbeidet med trosbaserte aktører. vi er fast 

overbevist om at religion kan være en drivkraft 
for positiv endring. Dette er selve kjernen i vår 
diakonale identitet. Samtidig som vi ser en økning 
i religiøst motivert vold, vet vi at det finnes mange 
flere krefter for rettferdighet og fred innenfor 
alle religiøse tradisjoner. Disse må mobiliseres, 
organiseres og styrkes for å danne en motvekt mot 
ekstremisme.

kirkens nødhjelp er en del av et globalt, 
felleskirkelig og interreligiøst handlingsfellesskap. 
våre relasjoner med trosbaserte aktører er mer 
preget av gjensidighet enn det tradisjonelle 
forholdet mellom giver og mottaker. vi vil styrke 
vår evne til å utvikle slike likeverdige samarbeid 
med våre partnere i årene som kommer. 

for å oppnå resultater som gir konkrete endringer 
i menneskers liv, vil vi spisse arbeidet vårt 
geografisk og programmatisk. ved å konsentrere 
innsatsen vår vil vi gjøre partnerne våre i stand til å 
utvide sine aktiviteter og utgjøre en større forskjell 
i sine lokalsamfunn. 

kirkens nødhjelps identitet som partnerbasert 
organisasjon tok form i Sør-Sudan. vår erfaring 
gjennom 40 års arbeid i denne regionen har 
inspirert oss på mange måter. kirker og moskeer 
er en integrert del av selv de minste og mest 
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kirkens nødhjelp er en diakonal organisasjon som 
på oppdrag fra norske menigheter og kirkelige 
organisasjoner arbeider for å utrydde fattigdom og 
urettferdighet sammen med mennesker over hele 
verden. vårt prinsippdokument beskriver diakoni 
som kristen tro omsatt i handling og uttrykt 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 
vår visjon er: Sammen for en rettferdig verden.

kirkens nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og 
jobber langsiktig for utvikling. for å fjerne årsaker 
til fattigdom påvirker vi samtidig myndigheter, 
næringsliv og religiøse ledere til å ta rettferdige 
beslutninger. vårt arbeid utføres uten intensjon 
om å endre menneskers religiøse tilhørighet. Det 
meste av arbeidet vårt gjøres i samarbeid med 
organisasjoner i det sivile samfunn, mange av dem 
trosbaserte aktører. 

kirkens nødhjelp har forpliktet seg til 
internasjonalt økumenisk samarbeid og effektivt 
utviklingsarbeid gjennom kirkenes verdensråd 
og ACT Alliance, det internasjonale kirkens 
nødhjelp. ACT-alliansen 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. 

Som profesjonell aktør på humanitært arbeid og 
langsiktig utvikling er vi på vårt beste når vi er 
tydelige på våre diakonale verdier og mobiliserer 
de menneskelige ressursene som finnes i våre 

økumeniske nettverk. I tillegg har kirkens 
nødhjelp gjennom årtier med arbeid i ulike 
kontekster utviklet verdifulle partnerskap og 
positive erfaringer sammen med mennesker og 
organisasjoner som har røtter i ulike religioner og 
livssyn. Dette gjør oss i stand til å:

• støtte de mest marginaliserte menneskene 
i lokalsamfunn, og med troverdighet ta 
opp sensitive kulturelle problemstillinger; 
stigma og diskriminering; maktforhold og 
kjønnsbasert undertrykking så vel som 
korrupsjon.

• mobilisere religiøse ledere og deres 
trossamfunn gjennom dialog og samarbeid 
til å ta tak i de grunnleggende årsakene til 
fattigdom, vold og urettferdighet i deres egne 
lokalsamfunn.

• motivere og gjøre kvinner, menn og ungdom 
i stand til å jobbe frivillig, opptre solidarisk 
og være pådrivere for endring i sine liv og 
samfunn.

• påvirke de mektige og privilegerte til å møte 
behovene i sine lokalsamfunn.

• styrke trosbaserte institusjoners kompetanse 
på menneskerettigheter og utfordre normer, 
holdninger og adferd som kan volde skade.

• legge til rette for samarbeid mellom 
trossamfunn og det øvrige sivile samfunn.

1. dette er oss Da borgerkrigen blusset opp i Sør-Sudan, fant 
Cecilie trygghet for sine fem barn på kirkebak-
ken i Don Bosco. Der ble Awe Andrea født. 
foto: Erik Thallaug/kirkens nødhjelp
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verden er i dramatisk endring. makten forskyver 
seg til de voksende økonomiene i det globale øst 
og sør. vi ser svakere internasjonal styring og en 
relativ styrking av ikke-statlige aktører. Det blir for 
enkelt å snakke om et rikt globalt nord og et fattig 
globalt sør. 

verdens fattigdomskart endrer seg. Ekstrem 
fattigdom er halvert. mennesker lever lenger og 
holder seg friskere. noen nasjoner som tidligere 
var mottakere av bistand, klarer seg nå selv. med 
et fattigdoms- og ulikhetsbilde i stadig endring, 
går også internasjonalt utviklingssamarbeid 
gjennom et betydelig skifte. kirkens nødhjelp 
møter en fremtid med mer konkurranse om 
finansiering, høyere tekniske standarder og økt 
fokus på resultater og valuta for pengene.

Påvirkningsarbeid for rettferdig  
fordeling av makt og ressurser
Til tross for fremgang i bekjempelsen av ekstrem 
fattigdom er det betydelige skiller mellom og 
innenfor land i graden av menneskelig utvikling. 
Én milliard av verdens befolkning lever i ekstrem 
fattigdom. De fattigste i mange utviklingsland har 
ikke nytt godt av fremskrittene som er gjort innen 
fattigdomsreduksjon og sosial velferd, og de som 
lever med privilegier vil selv ikke gi avkall på makt. 
De raskt økende ulikhetene mellom fattig og rik 
fører til økt ustabilitet og konflikt. frigjøring fra 
fattigdom og undertrykkelse skjer først og fremst 
gjennom menneskers egen innsats. kirkens 
nødhjelp og våre partnere vil jobbe sammen med 
dem som lever i fattigdom for å oppnå dette målet. 
Religiøse aktører har den moralske kapitalen 

som trengs for å kunne kreve rettferdig fordeling 
av makt og ressurser. Gjennom våre globale 
trosbaserte nettverk vil vi kjempe for rettferdige 
regler og praksiser. 

religioners viktige rolle i samfunnet
Det er en økende anerkjennelse av at religion har 
en avgjørende rolle innenfor utvikling. Religion 
former politiske arenaer og påvirker ledere. 
Samtidig bidrar skadelige religiøse og kulturelle 
tradisjoner til intoleranse og diskriminering, 
spesielt rettet mot kvinner, jenter og seksuelle 
minoriteter. I ekstreme tilfeller misbrukes 
religion til å fremme vold og til å bidra til økt 
polarisering mellom og innenfor trossamfunn. 
kirkens nødhjelp har en lang tradisjon for effektivt 
samarbeid med religiøse aktører og trosbaserte 
institusjoner, og vi vil bruke vår kunnskap og 
erfaring til å utfordre skadelige tradisjoner og 
skikker. vi vil identifisere og styrke kreftene og 
ressursene innenfor ulike religiøse tradisjoner 
til å kreve rettferdighet, beskytte naturen og 
sikre menneskerettighetene for dem som er 
undertrykket.

respons på stadig flere  
humanitære kriser
voldelige konflikter og effektene av klimaendringer 
har ført til en sterk økning i humanitære kriser 
verden over. Det økende antallet større katastrofer 
utfordrer det globale humanitære systemets 
kapasitet til å nå mennesker. I tillegg ser vi en 
svekket respekt for humanitære prinsipper og 
internasjonal humanitær lov.

2. den verden vi vil Forandre 

krigen i Syria har tvunget mange sivile til å flykte fra 
sine hjem. Disse barna bor i Zaatari-leiren i Jordan. 
foto: paul Jeffrey/ACT Alliance
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kirkens nødhjelp vil øke sin kapasitet til å 
respondere på humanitære katastrofer og bidra til 
livreddende innsats sammen med ACT-alliansen 
og fn-organisasjoner. mens det humanitære 
systemet hovedsakelig er responsdrevet, er det et 
akutt behov for å investere i katastrofeberedskap 
og i styrking av lokalsamfunns kapasitet til å takle 
fremtidige katastrofer. Økende urbanisering og 
migrasjon krever at humanitære aktører tilpasser 
seg endringene i den globale demografien.

flertallet av landene vi opererer i, er sårbare stater 
som opplever langvarige, voldelige konflikter eller 
dysfunksjonelle relasjoner mellom ulike aktører i 
samfunnet, også mellom statlige og ikke-statlige 
aktører. kirkens nødhjelp og våre partnere vil sette 
fokus på de strukturelle årsakene til konflikt og 
på en ikke-voldelig måte forhindre, redusere eller 
endre konflikter mellom og innenfor grupper.

redusere klimaendringenes 
skadevirkninger på fattige samfunn
klimaendringene fører til ekstreme og 
uforutsigbare værmønstre, og de som lever i 
fattigdom rammes uforholdsmessig hardt. De 
som har bidratt minst til klimaendringene, lider 
mest under konsekvensene. hyppigere katastrofer 
kombinert med global økonomisk vekst og 
befolkningsvekst, vil utsette naturressurser for 
et enormt press. kirkens nødhjelp vil fortsette 
å jobbe for god forvaltning og bevaring av 
naturressurser for å redusere konsekvensene av 
klimaendringene for verdens fattigste mennesker.

Ungdom utgjør en forskjell som 
endringsagenter
nesten 90 prosent av verdens unge mellom 15 
og 30 år lever nå i det globale sør, og nesten 
halvparten av verdens arbeidsledige er ungdom. 
Deres underrepresentasjon i beslutningsprosesser 
forsterkes av manglende jobbmuligheter. De må 
anerkjennes som endringsagenter, og stemmene 
deres må bli hørt. vi vil inngå partnerskap med 
ungdom slik at de kan lære hvordan de kan 
påvirke beslutningstakere og bidra til samfunnet. 
for å oppnå dette trenger ungdommer plass, 
ressurser og ledermuligheter der de kan ta i bruk 
sine rettigheter og være seg sitt ansvar bevisst. 
Gjennom ACT-alliansen og i dialog med vår egen 
ungdomsbevegelse Changemaker, vil kirkens 
nødhjelp bistå i etableringen av utviklingsnettverk 
ledet av ungdom.

beskytte sivilsamfunnets handlingsrom
I mange land svekkes sivilsamfunn under 
press fra myndigheter, opposisjonsgrupper 
og næringsliv. menneskerettigheter er truet, 
inkludert sivile og politiske rettigheter knyttet til 
informasjons- og organisasjonsfrihet. vi tror at 
et robust og fritt sivilsamfunn er en betingelse 
for sosial rettferdighet, demokratiutvikling og 
god styring. Derfor vil vi støtte og samarbeide 
med sivilsamfunn, inkludert trosbaserte aktører. 
kirkens nødhjelp vil samarbeide med våre 
partnere for å beskytte og styrke det politiske 
rommet for sivilsamfunn.

“We have faith – Act now for Climate Justice!” Over 
hele Afrika sørget ungdommer for oppmerksomhet om 
klimaendringene og mobiliserte mennesker til COp17 i 
Durban i Sør-Afrika i 2011. 
foto: Bergit Sønsteby Svendseid/kirkens nødhjelp
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Som globalt samfunn står vi overfor raske 
endringer som fører oss sammen mot felles 
utfordringer. Som del av et større sivilsamfunn må 
trosbaserte aktører svare på og tilpasse seg disse 
globale trendene. vi vil forsterke våre gjensidige 
relasjoner med trosbaserte aktører slik at vi 
sammen kan bidra til positiv endring.

Kirkens nødhjelp forplikter seg til å 
arbeide med trosbaserte aktører
Religiøs tro former folks tenkemåter og 
handlinger. Livssyn er med på enten å opprettholde 
eller endre sosiale normer og tradisjoner. Selv om 
religion kan brukes destruktivt til å forsvare vold, 
trakassering og ulikhet, er vi fast overbevist om at 
den også kan være en kraftfull kilde til det gode.

kirkens nødhjelp definerer trosbaserte aktører 
som grupper, institusjoner og organisasjoner 
som henter inspirasjon og veiledning fra sine 
egne religiøse tradisjoner. Disse kan være 
menigheter og andre trosbaserte strukturer, 
religiøse ledere eller trosbaserte humanitære 
eller utviklingsorganisasjoner som driver sosialt 
arbeid og beslutningspåvirkning. vi har et naturlig 
utgangspunkt for å jobbe side om side med slike 
aktører både i norge, i landene der vi opererer, 
og på regionalt og globalt nivå. videre vil vi 
fortsette å utvikle partnerskap med verdibaserte 
organisasjoner som deler vår visjon og våre verdier 
fordi de også er strategisk velegnet til å bidra til 
endring.

trosbaserte aktører bidrar til utvikling
Trosbaserte aktører er solid forankret i fattige 
lokalsamfunn gjennom sine veletablerte 
nettverk. De har kapasitet til å nå ut til de mest 
marginaliserte fordi de har dype relasjoner med 
disse menneskene. Denne kapasiteten kan vi ikke 
overse. ved å ta i bruk sine materielle verdier og 
sin åndelige og mellommenneskelige kapital kan 
trosbaserte aktører bidra til positive endringer på 
en meningsfull måte. for eksempel blir religiøse 
ledere lyttet til i mange sammenhenger, og på 
grunn av dette har institusjonene de representerer 
potensial til å utfordre og danne motvekt mot 
urettferdighet i samfunnet. Trosbaserte aktører 
utøver lederskap på alle nivåer i samfunnet. 
Slik har de muligheter for innflytelse på 
beslutningstakere gjennom påvirkningsarbeid, 
og de kan motivere folk til å engasjere seg i sine 
samfunn og kreve sine rettigheter.

Trosbaserte aktører er ofte først på plass i 
katastrofer både lokalt og nasjonalt. Deres dypt 
forankrede sosiale og samfunnsmessige nettverk, 
så vel som deres materielle og sosiale verdier, 
gjør dem i stand til å etablere evakueringssentre, 
mobilisere frivillige og forsterke infrastruktur for 
nødhjelp og kommunikasjon. Trosbaserte aktører 
har potensial til å fokusere på den menneskelige 
siden av krisehåndtering og traumebehandling.

3. disse samarbeider vi med
 

Biskop Jo Seoka og hans kolleger sto opp for rettighetene 
til arbeiderne i marikana-gruven på konferansen Alternative 
mining Indaba i 2013. 
foto: Jens Aas-hansen/kirkens nødhjelp
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engasjere og utfordre  
trosbaserte aktører
Trosbaserte institusjoner har ofte patriarkalske 
og hierarkiske strukturer som kan virke mot sin 
hensikt når det gjelder sosiale endringer. vi vil 
derfor utfordre religiøse ledere og trosbaserte 
institusjoner til å spille en mer konsistent og 
positiv rolle i samfunnet. med vår trosforankring 
deler kirkens nødhjelp språk og referanser 
med andre trosbaserte aktører fra ulike 
religiøse bakgrunner. Dette gjør oss i stand til 
å gå i dialog med dem og utfordre skikker som 
truer menneskeverdet. vi vil støtte og utfordre 
trosbaserte aktører til å arbeide ut fra et 
rettighetsbasert perspektiv.

Arbeidet med likeverd mellom kjønnene er en 
integrert del av alt det kirkens nødhjelp gjør. vi 
vil inspirere våre oppdragsgivere og partnere til 
aktivt å fremme rettferdige maktrelasjoner mellom 
kvinner og menn. ved å plassere likestilling i 
sentrum av våre analyser og våre programmer er 
det større sjanse for at trosbaserte partnere også 
vil sikre like rettigheter for kvinner og menn.

styrking av trosbaserte  
aktørers arbeid
våre partnerskap går utover finansielle og 
kontraktsmessige relasjoner; de handler også 
om tilhørighet og identitet. noen av våre partnere 
møter institusjonelle utfordringer når det gjelder 
organisasjonsmessig kapasitet. kirkens nødhjelp 
arbeider for å utvikle dem til å bli bærekraftige 
institusjoner som er i stand til å fylle sin rolle 
i det sivile samfunnet. ved å koordinere oss 
og samarbeide med ACT-alliansen vil vi ta i 
bruk en systematisk tilnærming til partneres 
organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging. 

kirkens nødhjelp samarbeider med profesjonelle 
organisasjoner og institusjoner som har relevant 
spesialkompetanse, og som kan fungere som 
ressurser for trosbaserte partnere. Disse kan bidra 
med et bredt spekter av kunnskap, kompetanse og 
ferdigheter som ofte ikke er lett tilgjengelige for 
trosbaserte institusjoner. Ressursorganisasjonene 
utfyller de trosbaserte aktørenes evne til å nå ut 
og mobilisere alle deler av samfunnet, og styrker 
deres kompetanse og nettverk. Dette møter 
et behov for bedre koordinering og samarbeid 
mellom diverse aktører for å sikre fremgang i 
kampen mot fattigdom.   

En vannrensingsenhet ankommer Bangula i februar 2015 under flommen 
i malawi. utstyret vil sørge for rent vann til tusenvis av mennesker.  
foto: Reza Ali mohammadi/kirkens nødhjelp
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kirkens nødhjelp har to overordnede mål: å redde 
liv og kreve rettferdighet. Sammen definerer 
disse målene vårt arbeid for en rettferdig verden. 
Gjennom programmene våre omsetter vi disse 
overordnede målene til handling. målene bygger 
på vår unike karakter og reflekterer vår innsats 
for å skape endring, både lokalt og globalt. De 
vil gjøre oss i stand til å svare på utfordringene 
og mulighetene som oppstår i det 21. århundret. 
Trosbaserte aktører har et spesielt ansvar for og 
potensial til å bidra til disse overordnede målene.

Sammen med våre partnere vil kirkens nødhjelp 
fremme og forsvare menneskeverdet gjennom 
innsats som skal sikre mennesker utvikling, 
rettigheter og sikkerhet. når menneskeverdet 
står på spill, vil vi lindre lidelser og redde liv. når 
usikkerhet og ulikhet truer vår felles eksistens, 
vil vi kreve rettferdighet gjennom felles handling. 
hvis vi står alene, kan vi ikke nå målene våre. 
men i samarbeid med et bredt spekter av aktører 
kan vi bidra til en verden der mennesker kan leve 
fullverdige liv.

4. våre overordnede mål

å redde liv 
vi vil arbeide for å skape trygge og robuste 
samfunn for å beskytte og redde livene til 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom, 
sårbarhet og katastrofesituasjoner. vi ser 
for oss samfunn der mennesker er aktive 
deltakere i sin egen utvikling og organiser-
er seg selv for å kreve sine rettigheter. for 
å nå dette målet må samfunnene utvikle 
sin kapasitet til å takle og minimere kon-
sekvensene av katastrofer.

å kreve rettferdighet
vi vil arbeide for å skape inkluderende og 
rettferdige samfunn for å sikre og oppfylle 
menneskerettighetene til folk som lever 
i ulikhet, usikkerhet og undertrykkelse. 
vi ser for oss samfunn der mennesker 
er aktive deltakere i sin egen utvikling 
og organiserer seg selv for å kreve sine 
rettigheter. for å nå dette målet må 
samfunnene utvikle evnen til å utfordre 
sine ledere til ansvarlig og etterrettelig 
myndighetsutøvelse.

kvinnene deltar i beslutnings-
prosesser ved mikro vannkraft-
prosjektet, 31 de mayo, Guatemala.
foto: Jostein hole kobbeltvedt/
kirkens nødhjelp
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kirkens nødhjelps mandat er å sikre og beskytte 
menneskeverdet for alle. for at vi skal nå våre mål, 
er et godt samspill mellom aktive innbyggere, et 
pulserende sivilsamfunn og en etterrettelig stat av 
fundamental betydning både lokalt og globalt.

vi støtter endringsagenter
mennesker har en iboende kapasitet til å 
bidra til sin egen utvikling. men i situasjoner 
preget av fattigdom, nektes mange mennesker 
grunnleggende friheter, og de frarøves ressurser. 
Som svar på denne utfordringen, veileder kirkens 
nødhjelp mennesker til erkjennelsen av eget 
potensial som endringsagenter. I denne rollen 
handler de i solidaritet med andre, deltar i 
forandringen av sine samfunn og krever rettferdige 
beslutninger fra sine ledere. Dette definerer vi som 
aktivt borgerskap.

når mennesker organiserer seg innenfor 
sine samfunn for å kreve sine rettigheter, 
kan sivilsamfunnsorganisasjoner omdanne 
ambisjonene deres til sosial og politisk makt. 
Dette kan til syvende og sist føre til positiv 
samfunnsendring. Derfor vil kirkens nødhjelp 
fortsette å arbeide med partnere som har en sterk 
legitimitet og representasjon i sine samfunn. vil vi 
systematisere og dokumentere innsatsen med å 
styrke sivilsamfunn for å lære mer og kontinuerlig 
bli bedre.

 

vi arbeider for ansvarlig 
myndighetsutøvelse
vi er alle rettighetshavere, uavhengig av vår 
religion, kultur, kjønnsidentitet, seksuelle 
orientering, alder, funksjonsevne, etnisitet 
eller politiske tilhørighet. I partnerskap med 
sivilsamfunnsorganisasjoner forsterker kirkens 
nødhjelp rettighetshavernes stemmer og arbeider 
for å sikre deres aktive deltakelse i beslutninger 
som påvirker dem. I et rettighetsperspektiv er 
stater de viktigste og juridiske pliktbærerne. De 
har forpliktet seg til å respektere, beskytte og 
oppfylle menneskerettighetene. Derfor er de 
essensielle aktører i vårt rettighetsbaserte arbeid.

Etterrettelighet er den ansvarlige måten å utøve 
makt på og et nøkkelprinsipp i rettighetsbasert 
arbeid. kirkens nødhjelp og våre partnere 
jobber for etterrettelig myndighetsutøvelse og 
tilstreber positivt engasjement mellom innbyggere 
og myndigheter på alle nivåer. men i sårbare 
situasjoner hender det at stater ikke er i stand til 
å sikre innbyggernes sikkerhet helt og fullt, og 
heller ikke til å sørge for vitale offentlige tjenester 
som helse, utdanning, vann og sanitærsystemer. 
I slike sammenhenger tror vi at sivilsamfunn 
har en viktig rolle å spille som utviklingsaktør og 
tjenesteleverandør i samarbeid med staten. videre 
kan sivilsamfunnet arbeide for å redusere vold 
mellom grupper og støtte staten i etableringen av 
fredsbyggende mekanismer.

5. sliK arbeider vi

vi påvirker beslutninger nasjonalt  
og internasjonalt
Innbyggere har rett til å drive 
beslutningspåvirkning og lobbyvirksomhet 
overfor sine respektive nasjonale myndigheter. 
vi vil styrke våre partneres kapasitet til 
strategisk påvirkningsarbeid slik at de kan 
delta på ulike nasjonale og internasjonale 
arenaer. mens partnere driver påvirkning 
overfor sine egne myndigheter, vil kirkens 
nødhjelp som norsk utviklingsaktør jobbe 
for å påvirke norske beslutningstakere både 
hjemme og i utlandet. for å nå våre mål vil vi 
fortsette å prioritere påvirkningsarbeid overfor 
norske beslutningstakere og utføre solid og 
systematisk global beslutningspåvirkning på 
noen få strategiske nøkkelsaker. Den globale 
påvirkningsinnsatsen vil samkjøres med ACT-
alliansen der det er mulig.

vi bringer oppdragsgivere sammen i 
arbeid for global rettferdighet
kirkens nødhjelp er en del av flere innflytelsesrike 
nettverk av trosbaserte aktører, blant dem 
ACT-alliansen. vi er forankret hos våre norske 
oppdragsgivere og i det globale trosbaserte 
samfunnet. Dette gir oss legitimitet når vi 
utfordrer myndigheter, kirker og den norske 
offentligheten. våre lokale og nasjonale partnere 
er på samme måte forankret i sine lokalsamfunn. 
kirkens nødhjelp bringer mennesker i det globale 
sør sammen med sine likesinnede i norge, 
oppdragsgiver til oppdragsgiver. Oppdragsgivernes 
felles kamp for rettferdighet er utgangspunktet for 

vår beslutningspåvirkende innsats. Det er vår rolle 
å oversette og formidle budskapene fra partnere 
og deres oppdragsgivere til beslutningstakere i 
norge og på globalt nivå.

kirkens nødhjelp vil bygge videre på vår erfaring 
med å kanalisere engasjement fra frivillige 
og menigheter som vier seg til kampen for 
rettferdighet. vi vil investere i og skape gode 
metoder og strategiske muligheter som styrker 
våre oppdragsgiveres engasjement. I tillegg vil 
vi fortsette å utvide og styrke forholdet til andre 
viktige interessenter i den norske offentligheten.

vi utforsker nye samarbeidsmuligheter 
med næringslivet
Som en norsk organisasjon er kirkens nødhjelp 
forankret i en tradisjon der samarbeid og dialog 
mellom staten, næringslivet og sivilsamfunnet 
verdsettes for sitt bidrag til stabilitet og bærekraft. 
I tillegg til å påvirke regjeringers politikk og 
praksiser jobber vi for at virksomheter skal ta 
rettferdige beslutninger. De må også holdes 
ansvarlige overfor dem som rammes av deres 
avgjørelser eller handlinger. næringslivet er en 
sentral utviklingsaktør, og partnerskap mellom 
sivilsamfunn og næringsliv er viktig i innsatsen 
mot fattigdom. kirkens nødhjelp vil styrke fokuset 
på å utvikle innovative, strategiske og gjensidig 
fordelaktige samarbeid med næringslivet. Ikke 
desto mindre vil vi fortsette å utfordre hensynsløs 
forretningsvirksomhet og sørge for at stemmene 
til dem som rammes av de negative effektene av 
selskapenes aktiviteter, blir hørt.
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kirkens nødhjelp vil skalere opp sitt humanitære 
arbeid for å øke kapasiteten til å respondere på 
omfattende humanitære kriser med tjenester 
av høy kvalitet. Slik vil vi redde liv, lindre lidelser 
og beskytte menneskeverdet. I samarbeid med 
lokale partnere, ACT-alliansen og internasjonale 
interessenter kan kirkens nødhjelp oppnå bedre 
resultater gjennom effektiv koordinering til rett tid.

ekspertise på vann, sanitær og hygiene
Selv om vi gir ulike typer nødhjelp for å 
dekke behovene i ulike situasjoner, er vår 
globale ekspertise å tilby vann-, sanitær- og 
hygienetjenester (WASh). Tilgang til vann 
og sanitærtjenester er en grunnleggende 
menneskerett og en betingelse for liv, helse 
og verdighet. Rask og tilstrekkelig forsyning 
av rent vann og sanitærtjenester er derfor 
avgjørende. kirkens nødhjelps kompetanse på 
å levere WASh-tjenester i katastrofer er basert 
på mange års erfaring. I våre langsiktige WASh-
aktiviteter er det sentralt å støtte lokalsamfunns 
krav om å få oppfylt sine rettigheter til vann- og 
sanitærtjenester, samt å drive opplæring i god 
hygienepraksis.

vi setter mennesker i sentrum
Lokalsamfunn må i større grad eie og lede 
katastrofeinnsatsen, og kirkens nødhjelp vil 
investere i forebyggende arbeid. Reduksjon av 
katastroferisiko skal inn i våre programmer, 
og vi vil styrke kriseberedskapen i land som 
rammes av gjentakende katastrofer. Der det 
er mulig, vil vi knytte vår respons til pågående 
utviklingsaktiviteter. vi vil også arbeide 
for økt etterrettelighet overfor sårbare og 
katastroferammede befolkninger. I tillegg vil 
vi arbeide for å beskytte kvinner og jenter mot 
kjønnsbasert vold i humanitære operasjoner.

mer koordinering med aCt-alliansen
med vår lange historie fra katastroferespons, 
og gjennom vårt medlemsskap i ACT-alliansen, 
har kirkens nødhjelp blitt en global humanitær 
aktør som har vist at vi lever opp til standarder 
for kvalitet og etterrettelighet. nasjonale ACT-
fora sikrer bærekraften i nødhjelpen gjennom 
å samarbeide med lokalsamfunn, fremme 
lokalt eierskap og satse på snarlig overgang 
til gjenoppbygging. Gjennom våre trosbaserte 
partnere og tilliten fra deres nettverk vil kirkens 
nødhjelp og ACT-alliansen skape bevissthet om 
reduksjon av katastroferisiko på grasrotnivå, også 
på steder som er vanskelig tilgjengelige.

6. vårt hUmanitære arbeid
 

I kriser er vann kritisk. I Sør-Sudan har kirkens 
nødhjelp sørget for rent drikkevann til mer 
enn 142 000 mennesker etter at den voldelige 
konflikten på nytt blusset opp i desember 2013. 
foto: paul Jeffrey/ACT Alliance
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vi vil jobbe i områder – regioner, land eller 
innenfor land – der vi kan bidra til endring 
gjennom effektiv bruk av ressurser sammen med 
partnere og andre aktører. kirkens nødhjelp vil 
beholde landprogrammer i ulike regionale og 
utviklingsmessige kontekster. Dette vil kreve 
skreddersydde programmer og tilnærmingsmåter 
som er basert på kontekstanalyser utført sammen 
med partnere. våre geografiske prioriteringer vil 
være basert på følgende sett av kriterier:

• potensial for å oppnå resultater
• Robust og variert finansiering
• politisk relevans
• muligheter for samarbeid med ACT-alliansen
• kirker og/eller andre religiøse aktørers rolle i 

samfunnet
• partnerrelasjoner bygget over tid
• Dokumentert merverdi 
• Risikovurdering

kirkens nødhjelp vil også respondere på akutte 
katastrofer utenfor våre geografisk prioriterte 
områder.

vårt nærvær styrker partnernes arbeid
kirkens nødhjelps rolle er å ledsage partnere 
og støtte deres arbeid. med dette mål for 
øye, formidler vi kontakt med nettverk og 
skaffer tilgang til ny kompetanse som støtter 
lokalsamfunns og sivilsamfunnsaktørers 
engasjement overfor myndigheter og andre 

interessenter. I tillegg sikrer kirkens nødhjelp 
finansiering og kapasitetsbygging til partnerne og 
bistår dem med strategiske tjenesteleveranser 
og nødhjelpsarbeid. Sammen med våre partnere 
fortsetter vi å styrke etablerte mekanismer som 
holder oss selv ansvarlige overfor rettighetshavere 
og andre interessenter.

å fokusere på et begrenset antall velutrustede 
programmer gjør det mulig for kirkens nødhjelp 
å oppnå større effekt i hvert land. vi vil utvikle 
programmer der vi kan dokumentere vår konkrete 
merverdi gjennom samarbeid med trosbaserte 
aktører. vi vil styrke deres bidrag til utvikling 
som medlemmer av sivilsamfunnet med en 
rettighetsbasert tilnærming som inkluderer begge 
kjønn. 

solide utfasingsstrategier
for kirkens nødhjelp er det en suksessindikator 
når lokale eller nasjonale myndigheter 
oppnår tilstrekkelig kapasitet til å ta 
eierskap til resultatene som vi har bidratt 
til. på slike tidspunkt vil kirkens nødhjelp 
gradvis og systematisk overføre alt ansvar til 
sivilsamfunnspartnere og nasjonale myndigheter. 
vi vil arbeide for at myndigheter i økende grad 
tar ansvar overfor innbyggerne. utviklingslands 
avhengighet av bistand svekker deres evne til 
å utforme sine egne utviklingsstrategier. Dette 
kreves for at utviklingen skal slå røtter.

7. her arbeider vi

TOpplæring i birøkting er en del av kirkens 
nødhjelps prosjekt for styrking av kvinners 
stilling i Daikundi-provinsen i Afghanistan. 
foto: Saber Erfani/kirkens nødhjelp
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8. interne PrioriterinGer 

for å kunne implementere denne strategien på 
en effektiv måte vil kirkens nødhjelp fortsette 
å styrke vår kjernekompetanse og tilpasse oss 
nye situasjoner. med våre resultater hittil har vi 
etablert et solid fundament for vårt fremtidige 
arbeid. vi må kontinuerlig utvikle oss for å kunne 
respondere på nye utfordringer og muligheter. 
kirkens nødhjelp som organisasjon vil være:

etterrettelig og lærevillig
vi vil være ansvarlige overfor lokalsamfunnene vi 
arbeider i og overfor våre partnere, støttespillere 
og givere. Etterrettelighet er nødvendig for å pleie 
vårt forhold til dem. vi vil fortsette å ta lærdom 
av tidligere erfaringer for å øke kvaliteten på og 
effekten av vårt og våre partneres arbeid.

Fleksibel og kompetent
kirkens nødhjelp vil være fleksible på grunn 
av de ulike kontekstene vi opererer i, og vi vil 
tilpasse oss miljøer i rask endring. for å nå 
målene våre ønsker vi å trekke til oss og inspirere 
dedikerte ansatte med relevant kompetanse og 
mellommenneskelige evner.

tilpasset og effektiv
kirkens nødhjelp går inn i en fremtid med mer 
konkurranse og økt fokus på resultater. vi vil 
fortsette å tilstrebe effektivitet og bruke våre 
ressurser der de er best egnet til å oppnå våre 
organisatoriske mål.

solid med flere inntektskilder
for å møte behovene fremover og utvide våre 
aktiviteter vil kirkens nødhjelp prioritere å finne 
mer varierte inntektskilder og mer fleksibel 
finansiering. vi vil videreføre eksisterende 
finansieringskilder og investere i programutvikling 
og innovasjon for å appellere til nye givere.

i tett samarbeid med aCt-alliansen
kirkens nødhjelp vil koordinere våre aktiviteter 
ved å styrke samarbeidet mellom medlemmene i 
ACT-alliansen. vi vil fortsette å sikre at ressurser 
deles internt i alliansen. vi vil være aktivt involvert 
i nasjonale ACT-fora og styrke programmatisk 
samarbeid med medlemmer i ACT-alliansen.

en modig stemme for rettferdighet
vi vil styrke vår kapasitet til å kommunisere 
effektivt med ulike målgrupper for å informere, 
inspirere og engasjere dem. vi vil kommunisere 
arbeidet vårt og resultatene vi oppnår sammen 
med våre partnere. vi vil være en sterk stemme 
mot global urettferdighet og mobilisere mennesker 
til å skape endring.

i stand til å håndtere sikkerhet og risiko
kirkens nødhjelp og våre partnere jobber i mange 
krevende miljøer. vi vil styrke vår egen og våre 
partnernes kapasitet til å håndtere risiko og 
minimere sikkerhetstrusler.



28 - GLOBAL STRATEGI

sammen for en rettferdig verden
kirkens nødhjelp arbeider for å redde liv og kreve rettferdighet. 
vårt arbeid utføres uten betingelser eller intensjon om å endre 
menneskers religiøse tilhørighet.

kirkens nødhjelp er medlem av ACT Alliance, en av verdens 
største humanitære koalisjoner. Sammen arbeider vi over hele 
verden for å skape positive og bærekraftige endringer.

for oss er dette tro i praksis: å redde liv og kreve rettferdighet.

www.kirkensnodhjelp.no
E-post: kirkens.nodhjelp@nca.no
Telefon: 22 09 27 00
Besøksadresse: Bernhard Getz’ gate 3, 0165 Oslo
postadresse: postboks 7100 St. Olavs plass, 0130 Oslo
kontonummer: 1594 22 87248


