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Tidligere gatebarn Alex de Souza er full av ablegøyer og har publikum i sin hule hånd. På et senter drevet av Kirkens Nødhjelp-partneren «Hvis denne
gata var min» (Se essa rua fosse minha) får gateungdom tilbud om fritidsaktiviteter og yrkesopplæring – og en mulighet til å bli sirkusartister.
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For den svarte befolkningen i Sør-Afrika er hiv og aids en stor trussel mot utvikling. Likevel har barn og ungdom et håp for
fremtiden. De har mulighet til å gå på skole og utdanne seg. Her fra Tlakula Secondary School, utenfor Johannesburg.

1. HVA VIL KIRKENS NØDHJELP OPPDRAG OG VISJON
1.1 OPPDRAG
Kirkens Nødhjelp er en diakonal organisasjon for global rettferdighet.
Oppdraget er gitt av kirker og kristne organisasjoner i Norge og uttrykkes slik:
Kirkens Nødhjelp skal virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden ved å fremme menneskers verdighet og verne om skaperverket. Det betyr:
• Beskytte nødlidende, fattige og undertryktes verdighet og sammen med dem kjempe for deres grunnleggende rettigheter.
• Utfordre de som har makt og myndighet til å sikre nødlidende, fattige og undertryktes rettigheter og respektere deres menneskeverd.
• Praktisere nestekjærlighet ved å delta i forpliktende, solidariske fellesskap.
• Bekjempe selvopptatthet og grådighet, likegyldighet og avmakt blant alle som lever i velstand og overforbruk.
• Fremme bærekraftig forvaltning av naturens ressurser og beskyttelse av det globale miljøet.
• Styrke håpet om frigjøring og fred med rettferdighet hos dem som kjemper mot nød, fattigdom og undertrykking.

1.2 VISJON
I fellesskap med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere har vi forpliktet oss på visjonen:

Sammen for en rettferdig verden
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Dette er kirkens nødhjelp

2.	DETTE ER KIRKENS NØDHJELP
Kirkens Nødhjelp er en norsk, felleskirkelig, diakonal organisasjon for
global rettferdighet.

dødskrefter og Den Hellige Ånd kaller oss til fellesskap og gir oss
styrke til å kjempe for rettferdighet i bønn om Guds rikes komme.

Kirkens Nødhjelps diakonale oppdrag begrunnes i kirkens tro på den
treenige Gud: Gud er skaperen som opprettholder skaperverket
og menneskenes verdighet, Kristus forsoner og frigjør fra synd og

Som kirkelig og trosbasert organisasjon tilhører Kirkens Nødhjelp det
sivile samfunn både i Norge og globalt.

2.1 EN FELLESKIRKELIG ORGANISASJON
Kirkens Nødhjelp er forankret i et fellesskap av kirker og kristne
organisasjoner i Norge. Som eiere og oppdragsgivere møtes disse i
representantskapet, som er Kirkens Nødhjelps øverste organ. De
vedtar organisasjonens prinsippdokument, velger styre og godkjenner
årsmelding og regnskap.
Kirkens Nødhjelp er ansvarlig overfor oppdragsgiverne og
representantene de velger. Vi vil engasjere våre oppdragsgivere og
utvikle handlingsalternativer som styrker deres globale diakonale
tjeneste. Sammen med Kirkens Nødhjelp forplikter oppdragsgiverne
seg på visjonen om en rettferdig verden.

Kirkens Nødhjelp er del av den verdensvide kirkes arbeid for global
rettferdighet og henter støtte fra fellesskapet i den økumeniske
bevegelse. Arbeidet er lokalt forankret og globalt i utstrekning.
Tilhørigheten tydeliggjøres gjennom deltakelse i Kirkenes Verdensråd, samarbeid med konfesjonelle verdensorganisasjoner og
medlemskap i den globale alliansen ACT/Action by Churches
Together.

Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

I Tanzania går ungdom fra ulike religioner sammen for å gjøre noe med problemene i samfunnet. Ashura Kayupayupa er aktiv i Peace
Caravan. Gjennom musikk setter deltakerne fokus på urettferdighet og fattigdom, sprer kunnskap og oppfordrer til handling. Kirkens
Nødhjelp samarbeider med «Conscious Music Network» om turneen.
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Foto: Marianne Preus Jacobsen/Kirkens Nødhjelp

Et langvarig arbeid har båret frukter. Hivsmittede og aidssyke er ikke lenger en så stigmatisert gruppe i det nordlige Thailand. I Mai Sai går hivpositive og
–negative side om side i feiringen av den thailandske kong Bhumibols 60-årsdag.

2.2 EN DIAKONAL ORGANISASJON FOR GLOBAL RETTFERDIGHET
Kirkens Nødhjelp utfører en spesialisert tjeneste innenfor kirkenes
diakonale oppdrag. Diakoni er kristen tro omsatt i handling, og blir
uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kamp for rettferdighet. Tjenesten utøves av kristne
kirker, organisasjoner og fellesskap over hele verden. Den er ikke
begrenset til de som tilhører en kristen kirke.
Utgangspunktet for Kirkens Nødhjelps arbeid er at Gud har skapt alle
mennesker i sitt bilde, med samme verdi, med særskilte rettigheter
og plikter. Vi er del av et globalt fellesskap der vi er avhengige av
hverandre og naturen som omgir oss.

Alle mennesker er omfattet av Guds kjærlighet, uavhengig av religion,
kultur, kjønn, seksuell legning, alder, ulike funksjonsevner, etnisk
tilhørighet og politisk oppfatning.
Det er vår felleskirkelige tro at Gud i særlig grad identifiserer seg
med nødlidende, fattige og undertrykte mennesker (lignelsen om den
rike mannen og Lasarus, Luk 16). Å tjene Gud er å tjene mennesker
som er sultne, tørste, fremmede, nakne, syke og fengslede (dommen,
Matt 25). Når vi står sammen med dem i kampen for rettferdighet,
frigjøring og sikkerhet (rett faste, Jes 58), bekreftes og beskyttes
menneskers verdighet.

2.3 EN TROSBASERT ORGANISASJON I DET SIVILE SAMFUNN
Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere forankrer organisasjonen i norske
menigheter og lokalsamfunn. Våre kirkebaserte, trosbaserte og
verdibaserte samarbeidsorganisasjoner er på tilsvarende måte
forankret i sine samfunn.
Vi inspireres av lignelsen om den barmhjertige samaritan (Luk 10 og
utøver tjenesten sammen med mennesker og organisasjoner som
deler våre verdier. Hjelpen gis betingelsesløst og uten intensjon om
å påvirke menneskers religiøse tilhørighet.
Som organisasjon i det sivile samfunn er Kirkens Nødhjelp selvstendig
i forhold til stat og marked.
Som trosbasert organisasjon ønsker Kirkens Nødhjelp å utvikle
relasjoner til organisasjoner med annen religiøs tro enn den kristne,
for i fellesskap å kjempe for global rettferdighet og gi rom for den
livshjelp som religiøs tro kan gi mennesker.

Religiøs tro kan være kilde til liv og kraft til forandring på tvers av
religionsgrensene. Religion kan også misbrukes til å begrunne voldsbruk og overgrep. Vi vil bidra til at mennesker finner og forsterker de
krefter i egen religion som bygger bro og beskytter de undertrykte og
nødlidende.
Som en del av det sivile samfunn i Norge vil Kirkens Nødhjelp fremme
global rettferdighet ved å utfordre enkeltmennesker, institusjoner,
bedrifter og offentlige myndigheter til å støtte arbeidet for politiske
og økonomiske endringer som sikrer fattige og sårbares rettigheter.
For å nå sine mål vil Kirkens Nødhjelp, med forpliktelse på identitet,
oppdrag og verdigrunnlag, samarbeide aktivt med norske
myndigheter, statlige og mellomstatlige organisasjoner, andre
organisasjoner i det sivile samfunn, faglige nettverk og institusjoner
samt næringsliv.

kirkens nødhjelp
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Foto: Linn Malmén/Kirkens Nødhjelp

verdier
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Winfred Kavutha (19) fra Kenya har mistet foreldrene som følge av aids. Nå får hun hjelp av Mully Children´s Family (MCM), en
partner av Kirkens Nødhjelp. Sammen med andre foreldreløse lager hun såpe og olje av solsikker for å tjene til livets opphold.

3. VERDIER
Kirkens Nødhjelps verdier skal ligge til grunn for hele organisasjonens virksomhet, det direkte arbeid på oppdraget, relasjonen til
samarbeidspartnere, utvikling av egen organisasjon og ledelsesmessig identitet. Verdiene er forankret i det kristne menneskesyn
og den bibelske skapertro.

lse i samfunnsinstitusjoner og prosesser som påvirker deres livssituasjon.

Skaperverkets egenverdi:
Alt levende er skapt av Gud. Skaperverket har egenverdi og skal
vernes. Alt det skapte er betrodd menneskene med oppdrag å forvalte,
dyrke og beskytte.

Inkluderende fellesskap:
Som mennesker er vi avhengige av hverandre med rettigheter og
ansvar for fellesskapet.

Kirkens Nødhjelp vil engasjere mennesker til ansvar for skaperverket og utfordre dem som misbruker, utnytter og skader det skapte.
Ukrenkelig menneskeverd:
Menneskeverdet er gitt av Gud og omfatter alle mennesker fra livets
begynnelse til livets slutt, uavhengig av livssituasjon, kjønn, religion
og etnisk tilhørighet. Gud tar et særlig ansvar for fattige, undertrykte
og ekskludertes rettigheter.
Kirkens Nødhjelp vil sette disse kvinner og menn, barn og unge
i sentrum for sitt arbeid.
Global rettferdighet:
Alle mennesker har rett til liv, helse, bolig, utdanning, arbeid,
religionsutøvelse og rettssikkerhet. Retten omfatter også deltake-

Kirkens Nødhjelp vil bidra til at nødlidende, fattige og undertrykte får
sin rettmessige del av tilgjengelige ressurser.

Kirkens Nødhjelp vil bekjempe all diskriminering og styrke de
inkluderende fellesskap. Vi vil søke samarbeid med mennesker og
organisasjoner som arbeider for fellesskapsfremmende løsninger
på utfordringer i samfunnet, på tvers av geografiske, kulturelle,
politiske og religiøse grenser.
Nestekjærlighet:
Nestekjærlighet er å gjenkjenne Guds bilde i ethvert menneske og
handle i tråd med dette, ikke av tvang, men i visshet om at kjærlighet
til nesten er kjærlighet til Gud. Den overskrider grenser og begrenses
ikke av geografiske, kulturelle eller religiøse skillelinjer.
Kirkens Nødhjelp vil bekjempe unnfallenhet og mobilisere til
solidaritet og frivillighet i tjeneste for medmennesker, fjernt og
nært.

Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

I flyktningleiren Marial Ajiith i Sudan sier lederne at utdanning er det eneste som kan gi barna deres den fremtiden de selv aldri fikk.
Kirkens Nødhjelp støtter en rekke utdanningsprosjekter, hvor skolearbeid og sport skal gi barn muligheter for fremtiden.

kirkens nødhjelp
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4. PRAKSIS OG FORPLIKTELSER
Kirkens Nødhjelps oppdrag og verdier er utformet i møte med en
virkelighet der destruktive krefter truer menneskers verdighet og
skader skaperverket. Visjonen om en rettferdig verden fastholdes i
tro på at det nytter å bekjempe urett og ondskap, i oss og rundt oss.
Alt det Kirkens Nødhjelp gjør, alene eller sammen med andre, skal
preges av organisasjonens verdier. Oppdraget og verdiene virkeliggjøres i våre valg av strategier, samarbeidspartnere og praktisk
tilnærming.

I vårt daglige arbeid for global rettferdighet konkretiseres våre verdier
i standarder for praksis som skal integreres i organisasjonens
internasjonale arbeid så vel som arbeidet i Norge. Kirkens Nødhjelp
har identifisert fem standarder som skal prege organisasjonens
praksis. De uttrykker selvpålagte forpliktelser, organisasjonsmessige
prioriteringer og faglige ambisjoner:

Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

Dugnadsgjengen i Utooni øst i Kenya har bygget over 300 sanddammer som gir lokalsamfunnet
vann i ekstreme tørkeperioder. Arbeidet støttes av Kirkens Nødhjelp gjennom en lokal partner.
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Foto: Heidi B. Bye/Kirkens Nødhjelp

Daltittkvinnene Kalabai Nikalje og Yashodabai Waghmare demonstrerer for sin rett til
rent vann i India. Kvinnene får hjelp og støtte av Kirkens Nødhjelps partner CASA.

4.1 EN RETTIGHETSFORPLIKTELSE
Fattigdom kan ikke skilles fra rikdom og grådighet. Hele Kirkens
Nødhjelps virksomhet skal derfor preges av arbeid for å styrke de
fattige og ansvarliggjøre de rike og mektige.

leggende rettigheter og skape et bedre liv for fattige, nødlidende og
undertrykte. Ansvarsbæreres forpliktelser hviler både på juridisk og
moralsk grunnlag.

Mennesker er fattige og undertrykte først og fremst fordi de mangler
makt og innflytelse til å påvirke sin situasjon og få tilgang ti
samfunnets felles goder. De blir systematisk ekskludert og diskriminert
når beslutninger tas og tilgang til muligheter og ressurser fordeles.
Milde gaver og sympati endrer ikke urettferdige og undertrykkende
strukturer. Kirkens Nødhjelps arbeid for å styrke de fattige og utfordre
de rike må derfor innebære analyse av maktforhold, der de som
har rettmessige krav (rettighetsholdere) og de som har ansvar for
å innfri dem (ansvarsbærere), identifiseres.

I arbeidet med å utfordre de rike og mektige, vil Kirkens Nødhjelp
utfordre statsinstitusjoner og markedsaktører primært som juridiske
ansvarsbærere. Moralske ansvarsbærere er individer og institusjoner
som har makt og/eller ressurser til å påvirke menneskers leveforhold.
Kirker, kirkelige organisasjoner og andre religiøse institusjoner skal
spesielt utfordres som moralske ansvarsbærere i Norge og internasjonalt.

Rettighetsholdere er mennesker som har krav på å få oppfylt sine
rettigheter, slik disse blant annet kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring med tilhørende konvensjoner.

I Norge skal en viktig del av arbeidet være å synliggjøre sammenhengen mellom vår velstand og andre menneskers fattigdom.
Kirkens Nødhjelps arbeid skal omfatte ulike handlingsalternativer
for å bryte med forbruksmønstre og politikk som truer menneskers
verdighet og som skader skaperverket.

Ansvarsbærere er personer og institusjoner som har makt og/eller
ressurser og derfor en forpliktelse til å oppfylle menneskers grunnkirkens nødhjelp
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4.2 KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE
Kirkens Nødhjelps arbeid, internasjonalt og i Norge, skal preges av
forpliktelsen til å fremme kvinners rettigheter og likestilling mellom
menn og kvinner.
Kirkens Nødhjelps arbeid skal bidra til økt kunnskap om urettferdighet på grunnlag av kjønn og til bedre forståelse av maktforhold
som påvirker kvinners og menns ulike roller, posisjoner og innflytelse i familie, lokalsamfunn, nasjon, religiøse, politiske og andre
institusjoner.

hvor patriarkalsk tenkning og praksis ofte er dominerende. Menn må
utfordres til kreativt arbeid med maskulinitet og egne roller.
Kjønnsbasert vold kan være begrunnet i skadelige skikker og
tradisjoner. Det er viktig å styrke lokalt forankrede initiativer som
bekjemper slik praksis.

Likestilling innebærer endringer i maktforholdet mellom kjønnene og
omfordeling av ressurser og ansvar. Kvinner og menn er rettighetsholdere med krav til oppfyllelse av like rettigheter uavhengig av
kjønn. Det er en særskilt utfordring at de aktører og institusjoner
som bærer det juridiske og moralske ansvar for at rettigheter innfris,
oftest er menn, eller domineres av menn.

Krig og konflikt betyr økt vold mot jenter og kvinner og truer deres
rett til beskyttelse. Kjønnsbasert vold er grove brudd på menneskerettighetene og utfordrer alt humanitært arbeid, også Kirkens
Nødhjelp som ansvarsbærer. Diskriminering av jenter og kvinner
hindrer utvikling og fred. Kvinners utestengning fra fredsprosesser
og konfliktløsning svekker arbeidets legitimitet og relevans Kirkens
Nødhjelp vil fremme kvinners rettmessige representasjon og
deltakelse, ikke minst gjennom økumeniske nettverk og
interreligiøst samarbeid.

Endring av menns prioritering, tankegang og praksis samt positiv
mobilisering av deres ressurser, er avgjørende for likestilling. Dette
er en særlig utfordring i kirkelige og trosbaserte sammenhenger,

Kirkens Nødhjelps arbeid skal inkludere målrettede tiltak for
å fremme jenter og kvinners deltakelse i samfunnets beslutningsprosesser for å sikre økt kontroll med egne liv.

Foto: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Det er ingen selvfølge at kvinner i Afghanistan får gå på skole. Kirkens Nødhjelps partner Sanayee Development Foundation
(SDF) driver en rekke skoler der opptil 90 prosent av elevene er jenter som ellers ikke ville fått utdannelse.
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4.3 VERN AV MILJØET
Skaperverket har en egenverdi som skal respekteres og beskyttes.
Mennesket er en del av naturen og derfor både avhengig og sårbart.
Menneskers uforstand og grådighet påfører miljøet uopprettelig
skade. Rike og velstående må begrense eget ressursforbruk.
En bærekraftig og mer rettferdig fordeling må til for at mennesker skal
kunne løfte seg ut av fattigdom og nød. Naturressursene må forvaltes
til beste for fellesskapet og for kommende generasjoner.
Kirkens Nødhjelps arbeid skal bidra til å sikre fattige mennesker et
bærekraftig livsgrunnlag, som ikke skader naturen. Dette innbefatter
arbeid for å beskytte biologisk mangfold, bærekraftig forvaltning av
naturressurser og politisk påvirkning for å sikre at miljøhensyn
innarbeides i de internasjonale finans- og handelsinstitusjonene.

Menneskeskapte klimaendringer står i en særstilling blant vår
tids miljøtrusler. De negative konsekvensene rammer fattige og
marginaliserte mennesker hardest. Urfolk, minoriteter og fattige
kvinner er spesielt utsatt.
Kirkens Nødhjelp ser viktigheten av at fattige og sårbare grupper får
kapasitet og ressurser til å tilpasse seg klimaendringer. Samtidig
arbeider vi for at rike land reduserer egne klimagassutslipp og bærer
kostnadene ved å sikre tilgang på fornybar og klimavennlig energi i
fattige og sårbare samfunn. Kirkens Nødhjelp mener at Norge, som
et rikt olje- og gassproduserende land, har et særlig ansvar.

Foto: Heidi B. Bye/Kirkens Nødhjelp

Klimaendringene bidrar til at Kenya rammes av hyppigere tørkekatastrofer. Kirkens Nødhjelp støtter
lokale partnere som planter trær som kan holde på fuktigheten i jorda og hindre erosjon.

kirkens nødhjelp
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Foto: Silje Hirsch/Kirkens Nødhjelp
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Mellom Ramallah og Jerusalem finner vi denne graffitien. Slik har noen markert sin motstand mot muren på Vestbredden.
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4.4 FRED OG FORSONING
Vold og væpnede konflikter truer menneskeverdet, skader skaperverket og bryter ned fellesskapet. Mangel på sikkerhet har ofte sitt
utspring i strukturelle forhold som marginaliserer utsatte grupper
og begrenser deres tilgang til ressurser og kontroll over egne liv.

også misbrukt til å provosere fram eller forsterke konflikter. Kirkens
Nødhjelp vil prioritere samarbeid med religiøse aktører som, på tvers
av konfliktlinjer, opptrer som moralske ansvarsbærere og påvirker
stridende parter til ikke-voldelig konfliktløsning og rettferdig fred.

Menneskers utvikling hindres av vold og væpnede konflikter. Gjennom
FN har verdenssamfunnet et ansvar for å gripe inn, også med militære
midler, når stater ikke kan eller vil beskytte sine egne innbyggere.
Kirkens Nødhjelp vil legge til rette for tiltak som søker ikke-voldelige
løsninger på eksisterende konflikter. En slik tilnærming skal ikke
tilsløre konstruktive samfunnskonflikter som er nødvendige i
demokratiske prosesser.

Kirkens Nødhjelps arbeid skal gjennomføres med en konfliktsensitiv
tilnærming, hvor vi søker å unngå at tiltak skaper eller forsterker
konflikter. Humanitær bistand og langsiktig utviklingssamarbeid tilfører
lokalsamfunnene eksterne ressurser som kan bidra til å forsterke
gamle eller skape nye maktforhold. Dermed kan humanitær innsats
og bistand være konfliktfremmende. Kirkens Nødhjelp skal i sitt
arbeid anvende metoder som søker å redusere spenninger og skape
rammer hvor sikkerhet og deltakelse ivaretas.

Religiøse ledere og trossamfunn kan og bør mobiliseres for ikkevoldelig konfliktløsning og forsoning. Religiøse aktører kan i kraft av
sin posisjon og sitt trosgrunnlag bidra til dialog og forsoning mellom
stridende parter og mennesker berørt av konflikter. Men religion blir

4.5 ETTERRETTELIGHET
Med utgangspunkt i vår identitet, vårt oppdrag og verdigrunnlag,
forstår Kirkens Nødhjelp seg selv som ansvarsbærer med moralske
og juridiske forpliktelser i henhold til menneskerettighetene, lover,
regler og høyverdige etiske prinsipper.
Som ansvarsbærer er Kirkens Nødhjelp forpliktet på prinsipper om
etterrettelighet, åpenhet, ikke-diskriminering, likeverd og respekt
for medmennesker. Bærekraftig og konfliktsensitiv tilnærming skal
prege arbeidet. Alle organisasjonens ansatte forpliktes på anerkjente
internasjonale etiske retningslinjer for bistandsorganisasjoner,
såkalte «Codes of Conduct». 1

Kirkens Nødhjelp tilstreber åpen og ærlig kommunikasjon om hva vi
gjør, hvor og hvordan oppdraget utføres og hvordan økonomiske og
menneskelige ressurser forvaltes. Denne åpenheten retter seg både
mot offentligheten hjemme og ute, givere og bevilgende myndigheter,
våre oppdragsgivere, samarbeidende organisasjoner, partnere og
enkeltmennesker og grupper som involveres og engasjeres.

A) Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organisations (NGOs) in Disaster Relief (1994).
B) Code of Conduct on sexual exploitation, abuse of power and corruption for staff members of the ACT International Alliance (2002).

1

kirkens nødhjelp

15

strategiske valg

5. STRATEGISKE VALG
Kirkens Nødhjelps visjon, oppdrag, identitet og verdigrunnlag skal
påvirke vår praksis og prege vår tilnærming til arbeidet.

andres levekår. Det skjer gjennom samhandling, organisering,
mobilisering og deltakelse i politiske prosesser.

Kirkens Nødhjelps visjon, oppdrag, identitet og verdigrunnlag skal
påvirke vår praksis og prege vår tilnærming til arbeidet.

Menneskers rettigheter betyr innfrielse av de grunnleggende friheter
og rettigheter som er fastlagt i FNs menneskerettighetserklæring
og tilhørende konvensjoner. For at rettighetene skal innfris, må
alle menneskers likeverd anerkjennes og fellesskapets ressurser
fordeles slik at livsgrunnlaget er sikret også for de mest utsatte.

Kirkens Nødhjelp vil fremme og beskytte menneskers verdighet gjennom
arbeid for menneskers utvikling, rettigheter og sikkerhet. Utvikling,
innfrielse av rettigheter og sikkerhet er nødvendige og uadskillelige
forutsetninger for at mennesker kan leve et verdig liv.
Menneskers utvikling er vekst og utfoldelse av iboende muligheter
uten at det går på bekostning av andre eller skader vårt felles livsgrunnlag. Utvikling forutsetter deltakelse i utforming av egne og

Menneskers sikkerhet betyr frihet fra frykt og forutsetter beskyttelse
mot fysiske og psykiske overgrep, vold og tortur, beredskap og nødhjelp i naturkatastrofer og beskyttelse av sivile i krig. Sikkerhet
innebærer beskyttelse mot rovdrift på naturressurser og ødeleggelse
av miljøet.

5.1 EN INTEGRERT TILNÆRMING
Kirkens Nødhjelps fokus på global rettferdighet og arbeid for
å beskytte menneskers verdighet innebærer bruk av ulike
arbeidsmåter som gjensidig påvirker hverandre:

Beslutningspåvirkning
Kirkens Nødhjelp arbeider for å endre de grunnleggende årsakene til
nød, fattigdom og undertrykking. Det er derfor nødvendig å påvirke
holdninger og beslutninger hos dem som har makt og ressurser.
Vi retter oss både mot individer, kirker, lokalsamfunn, nasjonale
myndigheter, internasjonale institusjoner og transnasjonale selskaper.

Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

Beredskap og nødhjelp i katastrofer
Kirkens Nødhjelp vil yte innsats for å redde og beskytte kvinner og
menn i katastrofesituasjoner. Dette innebærer å arbeide for alle
menneskers rett til beskyttelse og sikkerhet. Vi forplikter oss til å
gi nødvendig hjelp til rett tid og bidra med den innsats det er størst
behov for. Samtidig vil vi forsterke lokalsamfunnenes kapasitet og
muligheter til selv å forebygge og håndtere kriser.

Langsiktig bistand
Kirkens Nødhjelp støtter tiltak som myndiggjør fattige og utsatte
kvinner og menn, setter dem i stand til selv å bedre sine levekår,
forsvare sitt likeverd og kreve sine rettigheter.

Til venstre: Kirkens Nødhjelp samarbeider med partneren CHAM om å dele ut mat på en skole i Malawi. Til høyre: En av seks mennesker i verden har ikke
tilgang til rent drikkevann. Tilgang til rent vann er en forutsetning for god helse, og derfor grunnleggende i alt utviklingsarbeid. Her fra en vannpumpe Kirkens
Nødhjelp har installert i Sudan.

16

Foto t.v: Marianne Preus Jacobsen/Kirkens Nødhjelp.
Foto t.h: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp

Til venstre: Hvert år går mellom 30.000 og 40.000 unge og gamle fra dør til dør med bøsser for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Til høyre: 100 aktivister fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker overleverte 16.000 ballonger og til sammen 20.000 underskrifter med krav til daværende
miljøvernminister Helen Bjørnøy. Aksjonen var en del av den politiske kampanjen i forbindelse med fasteaksjonen 2007.

5.2 LOKAL OG NASJONAL FORANKRING OG MOBILISERING
Alle mennesker - uansett om de befinner seg i rike Norge eller fattige
land i Sør - har verdifulle ressurser som kan deles. Kirkens Nødhjelp
vil derfor mobilisere mennesker og lokale organisasjoner til handling.
I Norge vil vi utfordre og engasjere folk gjennom lokale menigheter
og bidra med konkrete handlingsalternativer for oppdragsgivere, folk
i Norge og norsk næringsliv.

og til å være endringsagenter i egne samfunn. Slike organisasjoner
når fram til fattige og utsatte mennesker og styrker deres rettigheter,
samtidig som de utfordrer nasjonal politikk og viktige beslutningstakere. Samarbeid med lokale partnerorganisasjoner forankrer
Kirkens Nødhjelps internasjonale arbeid og sikrer relevans, legitimitet
og lokalt eierskap.

Internasjonalt vil vi støtte lokale og nasjonale partnerorganisasjoner
og kirker, for å styrke deres kapasitet til å bedre fattige folks levekår

5.3 BYGGE ALLIANSER
Kirkens Nødhjelp erkjenner at vi bare kan bidra til endring dersom
vi samarbeider med andre. Kirkens Nødhjelp søker å analysere
maktforhold og ressurstilgang. Vi utfordrer sentrale aktører på ulike
arenaer, enten for å påvirke deres beslutninger eller for å gå i samarbeid
med dem som deler vår overbevisning. Dette skjer ved at vi bygger
relasjoner og legger til rette for samhandling mellom aktører innen
den økumeniske familien, organisasjoner og institusjoner med
annen religiøs forankring, folk og organisasjoner i det sivile samfunn
samt aktører i stat og marked.

I kampen for global rettferdighet står vi overfor destruktive krefter
som truer menneskers verdighet og skader skaperverket. I samarbeidet med aktører som deler vår visjon og våre verdier, næres
håpet og forsterkes troen på at det nytter å bekjempe urett og ondskap, i oss og rundt oss. For Kirkens Nødhjelp er det spesielt viktig
å motvirke splittelse og legge til rette for forpliktende samarbeid
innenfor det verdensvide kirkelige fellesskap.

Hovedstrategi for alliansebygging er først å identifisere de relevante
aktørene, deretter utvikle strategier for samarbeidet og til sist
definere Kirkens Nødhjelps viktigste bidrag til dem.

kirkens nødhjelp
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6. KIRKENS NØDHJELPS
OPPDRAGSGIVERE
Følgende kristne trossamfunn eller kirkegrupperinger i Norge er Kirkens Nødhjelps oppdragsgivere. Med sine oppnevnte
representanter utgjør de Kirkens Nødhjelps representantskap.

Den norske kirke
Ett medlem fra hvert bispedømmeråd og sju medlemmer valgt av Kirkemøtet,
til sammen 18.
�

Norske trossamfunn eller kirkegrupperinger:
Pinsebevegelsen i Norge, med to medlemmer.
Den Evangelisk Lutherske Frikirke,
De Frie Evangeliske Forsamlinger,
Det Norske Baptistsamfunn,
Det Norske Misjonsforbund,
Frelsesarmeen,
Metodistkirken i Norge,
med ett medlem hver

Nasjonale kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon:
Norges Samemisjon,
Den Indre Sjømannsmisjon,
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag,
Norges KFUK-KFUM,
med ett medlem hver

Observatørorganisasjoner:
Global Aid Network
Norsk råd for misjon og evangelisering (NORME)
Norges Kristne Råd
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Foto t.v: Laurie Mac Gregor/Kirkens Nødhjelp.
Foto t.h: Bente Bjercke/Kirkens Nødhjelp

Til venstre: Vannstasjon i Gahtelai i Eritrea. Her selges vann for en billig penge, og inntektene brukes til stasjonens vedlikehold og drift. Mens tørken
ryster Øst-Afrika, har den lokale befolkningen en sikker kilde til rent drikkevann. Stasjonen er en del av Shebah-Demas integrerte utviklingsprogram og
støttes av Kirkens Nødhjelp. Til høyre: Berthe Misabiko ble voldtatt av flere menn og deretter forlatt for å dø. Ved det Kirkens Nødhjelp-støttede sykehuset
Panzi i Bukavu øst i Kongo, fikk hun pleie og omsorg og en mulighet til å utdanne seg til sykepleier. Nå ønsker hun å hjelpe andre i liknende situasjoner.

kirkens nødhjelp
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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!

Bernhard Getz gt. 3, Oslo,
Postboks 7100, St. Olavs Plass, 0130 Oslo
Tlf.: 22 09 27 00 • Faks: 22 09 27 20
e-post: nca-oslo@nca.no

www.kirkensnodhjelp.no

