
HJELPEAKSJON2016
www.adranorge.no

Fo
to

: T
or

 E
. T

je
ra

ns
en

 o
g 

G
ry

 A
. H

au
ge

n 
/A

D
R

A
 N

or
ge

   
 T

ek
st

: G
ry

 A
. H

au
ge

n/
A

D
R

A
 N

or
ge

   
 D

es
ig

n:
 c

at
ch

m
ed

ia
.n

o 
   

Tr
yk

k:
 b

oo
kp

ri
nt

.lt

Finn ADRA Norge på:

www.adranorge.no 

Aksjonskonto:

3000.30.31000

Birgit Philipsen
Generalsekretær, ADRA Norge

TAKK!
ADRA har tro på utdanning som et av 
de sterkeste virkemidlene for å skape 
bærekraftig utvikling i verden. Din gave 
gjør at lærere kan få praktisk videre-
utdanning, og barn og ungdom med  
funksjonshemminger inkluderes i skolen. 

Etiopia er fokusland for ADRAs arbeid 
dette året. ADRAs hovedsamarbeidsland 
for øvrig er Sør-Sudan, Somalia, Thailand 
Nepal og Myanmar. 

Pengene fra årets aksjon vil sikre at 
familier kan få trygge liv med tilgang til 
utdanning og mulighet for å bidra aktivt 
til utvikling av sine lokalsamfunn. 
Om lag 10 % av Hjelpeaksjonsmidlene 
brukes hvert år til nødhjelp i katastrofe- 
områder. 

Takk for at du tar vennlig imot våre 
bøssebærere som bruker av fritiden sin til 
innsamlingen. Din gave gjør det mulig å 
hjelpe enda flere. 

Utdanning 
for framtid

– en rettighet for alleADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert individ kan utøve sin rett til å nå 
sitt potensial og leve et verdig liv. Vårt mandat er derfor å arbeide med mennesker i fattigdom og nød for å 
skape rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende partnerskap og ansvarlig handling.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) er Adventistkirkens globale utviklings- og nød-
hjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 130 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, 
kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet. ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og 
forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen hovedsakelig utdanning, men også innen 
helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap 
som bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- 
og livssituasjon med fokus på menneskerettigheter, utdanning, demokratisk deltagelse og miljø.

ADRA Norge arbeider for en effektiv utnyttelse av midler og ressurser. Takket være frivillig innsats, 
brukes maksimalt 10 % av Hjelpeaksjonsgavene til å dekke kostnadene til innsamlingen. 

ADRA Aksjonskonto:

3000.30.31000

I SOLIDARITET MED VERDENS  
FATTIGSTE SAMLET 1 700 BØSSE-
BÆRERE SIST ÅR 3,7 MILLIONER  
KRONER. SE ADRAS REGNSKAP OG 
FORMÅLSPROSENT VED Å GÅ INN  
PÅ NETTSIDEN TIL INNSAMLINGS- 
KONTROLLEN I NORGE:
INNSAMLINGSKONTROLLEN.NO 

ADRA SAMARBEIDER MED NORAD,  
DIREKTORATET FOR UTVIKLINGS- 
SAMARBEID I NORGE.

   

Slik kan du gi 
til Hjelpeaksjonen: 

SMS: Send ADRA til 2468 (200,-)

Konto: 

3000.30.31000

200,- Læremateriell (bøker, tusjer,  
 papir, blyanter)

350,-   Utdanning for lokale  
 foreldre- og lærergrupper

500,-  Kurs i språkopplæring / 
 metodikk for lærer

1 000,- Bidrag til vannsystem  
 på skole 

Eksempler på hvordan pengene benyttes:

Pengene kommer frem



ETIOPIA
Utdanning 

Utdanning er et sterkt virkemiddel for å skape bærekraftig 
utvikling. Utdanning danner grunnlaget for utvikling av 
helsetjenester, jordbruk, forretningsliv og infrastruktur.  
I Etiopia begynner de fleste barn på skolen, men mange av-
slutter skolegangen altfor tidlig, kanskje fordi arbeidskraften 
deres trenges hjemme. Men utdanning kan ingen ta fra deg. 
Utdanning setter spor i familie og lokalsamfunn.  

Kvalitet
ADRA videreutdanner lærere og rektorer innen klasseroms-
ledelse, fag og metodikk. Foreldre- og lærergrupper styrkes 
til å ta ansvar for skolens drift og rolle i lokalmiljøet. ADRA 
bygger videregående skoler slik at elever utenfor bysentre gis 
muligheter til å fortsette skolegangen. 

Inkludering
Alle barn har rett til skolegang. Dette gjelder like mye jenter 
som gutter, og det gjelder barn med lærevansker og funk-
sjonshemminger. ADRA jobber for å inkludere alle elever i 
skolen ved å legge til rette for barn med spesielle behov, og gi 
særskilt opplæring til lærere og rektorer innen inkluderende 
og likeverdig utdanning. 

ETIOPIA ER FOKUSLAND FOR ÅRETS HJELPEAKSJON 

Folketall:  99,4 millioner
Areal:  1,1 mill. km2

Forventet levealder:  64 år
Spedbarnsdødelighet:  53 av 1 000
Gjennomsnittlig skolegang:  7 år
Hovedstad:  Addis Abeba (2 300 m.o.h.)

Etiopia har gjort store økonomiske framskritt de siste ti årene, 
og gjennomsnittlig levealder har økt. Men folketallet fortsetter 
å øke, og mer enn 30 % av befolkningen lever under fattig-
domsgrensen på 10 kroner dagen, og er sårbare med hensyn 
til matsikkerhet.  

Faktakilder: ADRA-nettverket, World Fact Book, Norad 

ADRA i Etiopia:

 Bygger videregående 
skoler, håndvask-
stasjoner og separate 
latriner for gutter og 
jenter. 
 Jobber inkluderende 
for at alle barn, også  
de med spesielle behov, 
skal ha en naturlig 
plass i skolen. 
 Vektlegger betyd-
ningen av utdanning 
for jenter. 
 Videreutdanner 
lærere, rektorer og 
lokale skolestyrer. 

Da Alemitu var 2 år, skjedde det en  
ulykke som senere har preget familiens liv. 
Storesøsteren tok ofte vare på lillesøster 
og bar henne i et klede på ryggen. En 
dag klatret storesøster sammen med 
de andre barna i de høye trærne som 
bredte seg utover hustakene. Da Alemitu 
uforvarende skled ut av ryggkledet, var 
katastrofen et faktum. På klinikken ble 
det sagt at skadene i beina var omfat-
tende, og at den lille jenta aldri ville 
kunne gå eller stå på egne ben.  
Ingen kunne hjelpe. 

Familiemedlemmene fortsatte å bære 
Alemitu til hun ble ganske stor og tung. 
Da klarte faren omsider å få tak i en  
rullestol relativt rimelig, men likevel til 

en høy pris i forhold til det familien var 
i stand til å betale. 

I dag er Alemitu 18 år. Hun klarer seg 
godt takket være støtte fra medelever, 
lærere og familie. Skolens fokus på 
inkludering har hjulpet. Alle ansatte og 
elever på Alemitus skole vet meget godt 
at alle barn og ungdommer har rett til 
utdanning, uansett funksjonshemming.
På skolen liker Alemitu aller best å jobbe 
med data når hun har mulighet til 
det. Hun liker språk, særlig morsmålet 
oromiffa, og matematikk. Mest av alt 
ønsker hun å utdanne seg til regnskaps-
fører. Det er den store drømmen – og i 
møtet med Alemitu tenker vi at drømmen 
ikke er urealistisk!

Rett til utdanning 
og rett til å drømme


