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Store
ændringer
på godt
og ondt
2015 var året, hvor omlægningen af ADRA Danmarks
udviklingsarbejde virkelig begyndte at slå igennem.

U

nder det, vi kalder ”Action for Social Change”
(ASC), uddanner ADRA
lokale grupper med
fælles problemer i løsninger, der
er baseret på deres rettigheder
og muligheder. De arbejder
sammen på tværs med problemløsninger og med at påvirke de
magtstrukturer, der fastholder
dem i fattigdom. Derfor handler
arbejdet i Malawi også om bekæmpelse af korruption, i Zimbabwe inkluderer det adgang til
jord og markedsplads, i Rwanda
organisering og kapacitetsopbygning af grupper til økonomisk
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gevinst. osv. I de syv lande,
ADRA arbejder med ASC i, når
programmet mere end 1.300
grupper med over 47.000 personer. I arbejdet indgår også brug
af radio og TV, og på den måde
når ASC ud til flere millioner.
Nødhjælpsarbejdet fokuserede
på Sudan, Syd Sudan, Syrien,
Libanon og Yemen, der kæmper
med store flygtningeproblemer
og internt fordrevne. Dertil kom
jordskælvet i Nepal og arbejdet
med flygtninge i Burundi og DR
Congo. Således har mere end
180.000 mennesker fået direkte

v/ Lehnart Falk
Generalsekretær i ADRA Danmark

nødhjælp gennem ADRA Danmark i 2015.
Igen i år er der en tendens
imod mere nødhjælp og mindre udvikling. En af årsagerne
er en eskalering af krige og
naturkatastrofer. Det voksende
fokus på nødhjælp er en global
udvikling, som forventes at blive
endnu større fremover.
Værdier og strategi
Sammenhængen mellem religion
og udvikling er blevet et globalt
tema. ADRA Danmark har,
sammen med tre andre trosbase-

180.000 mennesker
har i 2015 fået direkte nødhjælp
gennem ADRA Danmark.
rede organisationer, med midler
fra Danida afholdt en række
seminarer og peget på den øgede
værdi, det giver at være en trosbaseret organisation, og den rolle,
religionen spiller i menneskers
krisehåndtering.
2015 viste os også behovet for
en opdatering af vores globale
strategi, og vi forventer et tættere
samarbejde mellem stat, marked
og civilsamfundet. Derfor besluttede bestyrelsen i januar 2015, at
ADRA Danmark skal satse på at
oprette nye innovative partnerskaber gennem ADRA Business.
2016 vil vise, om vi er på den
rigtige vej. Målet er at skabe nye

jobs til unge indenfor landbrug
i Nigeria og Uganda og sørge
for, at de svageste i samfundet og
miljøet tænkes ind.
Vi glæder os over en vækst på
14% i private gaver i 2015 og en
stigning i besøg på vores hjemmeside og Facebook. ADRA
Ungdom gør også et godt arbejde
og gennemførte et spændende
projekt i Malawi med unge
mødre. De besøgte også Uganda,
og arbejdet følges nu op med
foredrag på en række danske
gymnasier og højskoler.

nedskæringer i dansk udviklingsbistand. ADRA Danmark blev
med meget kort varsel beskåret
med 12,5 mio. kr. i 2016. Derfor
er vi nødt til at trække os ud af
to lande, hvilket betyder, at vi må
opgive arbejdet med voldsramte
kvinder i D.R Congo og med
fattige bønder i Zimbabwe.
Det gør det nødvendigt at finde
andre indtægter, så det gode
arbejde, ADRA Danmark gør,
kan fortsætte. Derfor er vi glade
for, at arbejdet i Syrien og Sudan
styrkes med midler fra EU’s
nødhjælpsfond. Der er også en
ny strategi på vej fra Danida for
dansk bistand. Det bliver spændende at se, hvordan ADRA kan
tilpasse os de nye forventninger
og samtidig blive bedre til at måle
de resultater, vi skaber.

Udfordringer i 2016
Den største udfordring er store

ADRA Danmarks
DR Congo-programmedarbejder, Betina
Ravn, danser med
en gruppe fra
Ongea-projektet for
voldsramte kvinder,
som nu må lukke ned.
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Jordskælv
i Nepal
Den 25. april 2015 blev Nepal
ramt af et kraftigt jordskælv.

M

ere end 8.000 mennesker omkom, over 600.000 hjem blev
ødelagt eller svært beskadiget, og mere end 4.000 skoler blev
forvandlet til murbrokker eller erklæret ubrugelige på grund af
fare for sammenstyrtning.

Allerede dagen efter var ADRA i gang med hjælpearbejdet, og ADRA
Norge sendte en medarbejder ud for at rapportere fra området. Det var
svært at få informationer om situationen, og da ADRA var en af de første
hjælpeorganisationer på stedet, bragte DR nyhederne et direkte interview
med en ADRA medarbejder allerede dagen efter jordskælvet.

Natini på 4 måneder blev
begravet under murbrokker.
Efter en time blev hun gravet
ud. Hun var slap og blå, men
begyndte heldigvis at græde,
da hun fik sprøjtet vand i
ansigtet. ADRA Nepal nåede
også ud til de små landsbyer, hvor stærke historier
blev fortalt – desværre ikke
alle med samme lykkelige
slutning som Natinis.
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FN’s Fødevareprogram beskriver hjælpeindsatsen som en af de vanskeligste nogensinde på grund af det vanskelige terræn, hvor veje var
ødelagte og flere steder blokeret af jordskred og sammenstyrtede broer.
ADRA samarbejdede med forskellige partnere for at få hjælpen ud til
de sværest tilgængelige og hårdest ramte områder. ADRA Danmark
modtog 500.000 kr. fra Danida og 584.000 kr. fra private indsamlinger
og fonde til indsatsen i Nepal.

HVAD DELTE ADRA UD?
Her er en status fra den 30. september
2015 over noget af det uddelte:

”Vi mangler mad og husly. Der er ikke noget tilbage i vores landsby!” siger Rami. Hun er fra landsbyen Lappa i Dhading. Deres hus
brasede sammen og begravede sønnen Enos under brokkerne. Der lå
han med et brækket ben og arm i voldsom smerte i tre dage før han
blev gravet fri. En helikopter bragte ham til det nærmeste hospital.
På billedet ligger han på en båre og venter.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.200 tæpper
3.978 presenninger
7.900 spande med låg
6.300 vanddunke
6.300 hygiejnepakker
16 km. reb
64 tons ris
8 tons sukker
8 tons linser
8.000 liter madolie
3,2 tons salt
Byggematerialer
Undervisnings- og skolematerialer
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Mere end 5.000
vanddunke og hygiejnepakker med toiletpapir, hygiejnebind,
sæbe og tandpasta blev uddelt i løbet af året.
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RENT VAND
OG TAG OVER
HOVEDET
Det er hverken let eller ufarligt at hjælpe internt fordrevne i Syrien eller syriske
flygtninge i Libanon. Men ADRA gør det alligevel, og vi gør en forskel.

I

området omkring Damaskus
har ADRA etableret 4.033
vandtanke, installeret toiletter,
bade- og vaskefaciliteter og opsat
affaldscontainere for at dække
11.670 menneskers behov. Beboere undervises desuden i hygiejne
og mere end 5.000 vanddunke og
hygiejnepakker med toiletpapir,
hygiejnebind, sæbe og tandpasta
blev uddelt i løbet af året.
Det har vi bl.a. kunnet gøre ved
hjælp af bidrag fra almindelige
mennesker. Alene DR´s og
TV2´s indsamling ”Hjælp Nu!”

indbragte 2,6 mio. kroner til
ADRAs arbejde. En stor tak til
den danske befolkning.
Med egne øjne
Da krigen begyndte, var Syrien
i en rivende udvikling. Der var
gang i byggeriet, og mange ikke
færdiggjorte huse står nu tomme.
ADRA hjælper med at gøre
dem midlertidigt beboelige, så
flygtningene kan blive i Damaskus. Der installeres vand og
sanitet, laves lette skillevægge, el
og gelændre ved trappeskakter, så
børn ikke kommer galt af sted.

Sammen gør vi en forskel
Med dette arbejde og i et tæt
samarbejde med andre aktører kan
vi rent faktisk fastholde mange
internt fordrevne i deres eget land
og samtidigt give dem en nogenlunde ordentlig tilværelse, mens
de venter på freden. Udover at
hjælpe i Syrien, hjælper vi også
dem, der er flygtet til Libanon.
Her uddelte vi bl.a. vinterpakker
i området ved Mount Lebanon
i udkanten af Beirut. Indsatsen
sker i tæt samarbejde med ADRA
Libanon.

”Noget af det, der rører mig mest, er, at mange af de familier, jeg møder
i Damaskus, har været fordrevne i flere år. De har nu opbrugt deres
resourcer og vil bare gerne hjem. Det at ADRA kan skaffe dem et rimeligt
opholdssted, kan forhåbentlig give dem håb og kræfter tilbage”.
ADRAs nødhjælpskoordinator Karen Garly Andersen
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Malawi

ADRA Danmark har arbejdet
sammen med ADRA Malawi
siden 1991, og ADRAs projekter
har haft en stor indflydelse på
udviklingen i landet. Her er nogle
eksempler på arbejdet i 2015.

Farmer Market School
Kend markedet og sælg med større udbytte. Det er, hvad 3000
malawiske bønder lærer med hjælp fra ADRAs Farmer Market
School projekt. Småbønderne lærer at tilpasse deres afgrøder til,
hvad der efterspørges på markedet, og samtidig organiserer de sig i
grupper, så de opnår en bedre indtægt.

Kompostfremstilling.

Undervisning i kasavamark.

ADRA bekæmper korruption
I Malawi har ADRA i mange år produceret en prisvindende
radio- og tv-serie, som behandler forskellige problemer relateret til
udvikling og fattigdom. Hver uge når vi ud til millioner af lyttere
og seere. Det er en stærk platform, som vi i 2015 blandt andet
brugte til at sætte fokus på at bekæmpe en af landets største udfordringer og hindringer for en positiv udvikling – korruption.
Korruption
vækker stor
utilfredshed
blandt befolkningen. Her
en demonstration i
Blantyre.
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Når mor er barn
I Mulanje i det sydlige Malawi bliver mange
piger gravide, mens de endnu selv er børn. Det
skyldes blandt andet gamle kulturelle ritualer,
som siger, at piger i en helt ung alder bør kende
til og udforske deres seksualitet. Der kan f.eks.
blive arrangeret seksuel samkvem mellem en pige
og en voksen mand i landsbyen. AIDS spredes,
mange bliver gravide, dropper ud af skolen og
vender sjældent tilbage til undervisningen.
En anden grund til at de helt unge piger bliver
gravide, skyldes fattigdom og kampen for overlevelse. Pigernes forældre har ikke råd til at tage
sig af deres børn, og derfor gifter de ofte deres
døtre væk til en mand, de håber kan forsørge
dem.
ADRA Danmarks projekt ”Når mor er barn”
danner grupper for helt unge mødre i forskellige
dele af Mulanje. Grupperne arbejder målrettet
på at oplyse både unge piger og drenge samt
deres forældre om problemerne med de mange
teenage-graviditeter. ADRA’s arbejde og andre
oplysningskampagner ser ud til at have vendt
udviklingen, så markant færre unge piger nu
bliver gravide.

Øget fokus på sundhedstjek har
forbedret børnenes levevilkår.

Spare-låne-grupper
I Malawi har ADRA i flere år haft stor
succes med at hjælpe fattige gennem
spare-låne-grupper. Spare-låne-grupper er
en vigtig del af vores udviklingsarbejde i
alle de lande, vi arbejder i. I 2015 sparede
ADRA organiserede spare-låne-grupperne
i Yemen og 8 afrikanske lande mere end
2.5 mio. dollars op, som de investerer i
deres egen og deres samfunds fremtid.

Tre låse på den fælles kasse
til tre forskellige i sparegruppen sikrer mod tyveri.
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HJÆLPEAKTION

Vejlefjordelever samler
ind til flygtninge
Under denne overskrift skrev Ugeavisen Vejle: ”Det er tankevækkende
at starte et skoleår med påmindelsen om, at man ikke kun skal
tænke på sig selv. Medierne minder os om, at vi lever i en verden
med mere end 60 millioner flygtninge. Og det er ikke kun det gode
formål, men også det rent pædagogiske tankegods, der ligger bag
den årlige indsamling på Vejlefjordskolen i Daugård, hvor lærere
og elever drager ud til Vejle, Juelsminde, Horsens samt nogle af de
mellemliggende småbyer for at skaffe midler til ADRA Danmark,
Adventistkirkens udviklings- og nødhjælpsorganisation under
mottoet: ’Vi ændrer verden – ét liv ad gangen’.”

Et billede fra Hjælpeaktionen
i midten af 1950’erne, hvor
bilerne blev fyldt op med elever
på vej ud for at samle ind.

A

dventistkirken har, siden
den blev stiftet i starten af
1860’erne, støttet arbejdet
med mennesker i nød, og
Hjælpeaktionsindsamlingen blev
startet på verdensplan helt tilbage
i 1908 og har været til stor gavn
for en masse nødlidende mennesker gennem tiden.
Høstindsamlingen, som Hjælpeaktion hed dengang, har været en
årlig begivenhed siden vejlefjord-
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skolens start i 1930. Der blev
samlet beskedne 1.495 kroner det
første år, men det har ændret sig
meget siden. De sidste ti år er der
samlet mere end 1.5 millioner
kroner ind til det godgørende
arbejde.
Indsamlingsresultaterne har
svinget noget gennem årene. I
begyndelsen af 1980’erne var de
økonomiske vilkår i befolkningen
gode, og rigtig mange tog del i

Instrukser bliver givet før
indsamlingen går i gang.

Hjælpeaktionsindsamlingen på
Vejlefjordskolen. Elever, lærere
og præster gik ud i tre dage, og
det gav nogle gode resultater,
som toppede i 1985 med hele
339.490 kroner. Tider og vilkår
forandres, og sidst i 1990’erne

blev indsamlingen ændret til at
vare to dage, som det har været
siden.
Mange tusind elever har på
denne måde været med til at gøre
verden til et lidt bedre sted at

være, og det er en oplevelse, der
påvirker dem, og som de husker
resten af livet. Sidste år gik mere
end 200 elever ud i Hjælpeaktionsindsamlingen, og resultatet
endte på flotte 167.000 kr.

HAR SAMLET 5 MILLIONER IND
Det er ikke kun på Vejlefjordskolen, der samles ind hvert år. John Alex har gennem
mere end 30 år været utrættelig i sit arbejde med at samle ind i Hjælpeaktion og
har, siden han startede, samlet omkring 5 millioner kroner ind! John starter med
indsamlingen sidst i maj og fortsætter helt til jul. Han besøger en fast skare af
forretninger og private, og de fleste venter hans besøg og har penge parat til ham,
når han kommer. ”Jeg holder meget af at gå ud og besøge folk, og når jeg slutter
ved juletid, kan jeg næsten ikke vente til maj, hvor jeg skal i gang med indsamlingen igen,” siger John. Godt gået!
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DANMARK RUNDT
ADRA Business
Torsdag den 8. november var en mærkedag for ADRA
Business. Her underskrev ADRA Danmark nemlig en
kontrakt med Babcock SDA universitet i Nigeria om at
bistå med en forretningsplan til en såkaldt Ingrower. Det
er et nyt koncept hvor landbrugsstuderende og arbejdsløse unge fra nærliggende landsbyer over en årrække uddannes til at starte egen virksomhed inden for landbrug.
Babcock investment Group har i første omgang lagt ca.
65.000 kr. i samarbejdet, og man vil konkret koncentrere
sig om grønsagsproduktion og hønseavl, hvor hønsene
slagtes på eget slagteri. Aftalen blev underskrevet på
Kurhotel Skodsborg, hvor 35 interesserede fra investeringsfonde, kreditforening, eksportråd og forretningsfolk
deltog for at høre om Ingrower konceptet. Babcock
universitetet har 12.000 internat-elever og tilbyder landbrugskurser, uddanner læger, jurister og meget mere.

Et helt nyt samarbejde startes op mellem ADRA Danmark, Babcock SDA University i Nigeria og danske
virksomhedshedsinvestorer. Bagerste fv.: Lars Rechter – Ceo, Fred Omosebi – ADRA Nigeria, Carsten
Wærn – Ceo, Erik Buch Procida – ADRA Business.
Forrest fv.: Yetunde Makinde – Babcock University,
Lehnart Falk – Generalsekretær ADRA Danmark.

Hop & Rock idrætsdag
på Rudersdal stadion
Torsdag den 28. maj åbnede Rudersdal
Stadion igen dørene for årets Hop &
Rock idrætsdag, hvor godt 3.000 elever
fra de lokale skoler laver idræt og synger.
ADRA var med for femte år i træk med en
kagebod, og havde igen fået mange kager fra
frivillige ”bagere”. Vi fra ADRA er meget
taknemmelige for denne mulighed for at
samle penge ind, så vi kan yde en ekstra
hjælp til de mange, der har så stor brug for
det. Gennem de nu seks år ADRA har været
med, har vi samlet godt 100.000 kroner
ind. De er gået til genhusning af hjemvendte flygtninge i Burundi, cykelambulancer i
Malawi, flygtninge fra Syrien og Sydsudan
og til jordskælvsofrene i Nepal.
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Happy Hand – Adventistkirkens
genbrugsbutikker
Happy Hand butikkerne samler ind til godgørende formål, og en del
af det indsamlede beløb går til ADRAs arbejde. Happy Hand har butik i
København og Ålborg, og der er netop åbnet en ny i Vejle. I februar 2015
samlede butikkerne ind til ADRAs arbejde med en skole i DR Congo.
Eleverne manglede skriveredskaber, hæfter og bøger. Det har de nu fået. I
juni måned blev der samlet ind til ofrene for jordskælvet i Nepal. Desuden
modtog ADRA 20.000 kr. fra butikkerne ved årets afslutning. Stor tak for
det gode arbejde, der bliver gjort i Happy Hand.

TAK TIL ...
• DRs Danmarksindsamling
2.543.000 kr.
• ”Hjælp nu” DR og TV2
2.579.000 kr.
• DRs Nepal indsamling
275.000 kr.
• ADRA Business		
145.000 kr.
• Hjælpeaktion		
1.123.000 kr.
• Andre private donorer
2.871.000 kr.

Fonde der
støttede ADRA:
Happy Hand støtter også lokalt. Her er et billede fra uddeling af tøj og mad til
hjemløse i København.

Medicin for mere end 4 millioner
I foråret 2015 sendte ADRA Danmark
to containere afsted med medicin og
hospitalsudstyr til en værdi af mere end 4
millioner kroner. En fyrre fods container
blev sendt til Mulasi Naka Kawa Health
Center, Jinja, Uganda, og en 20 fods
container blev sendt til Queen Elizabeth
Central Hospital i Blantyre, Malawi.
Medicinen er doneret af et større dansk
medicinalfirma, og hospitalsudstyret er
doneret fra Frederiksberg Hospital og
nogle private firmaer. Forsendelsen til
Uganda blev doneret af private mens
forsendelsen til Malawi er doneret af
”Genbrug til Syd”. Begge hospitaler har
stor brug for medicinen og deler den med
andre hospitaler og sundhedskliniker.

• Asta&Jul. Justesens
fond – Nepal		
200.000 kr.
• Fonden af 17.12.1981
– Vinterpakker Syrien
50.000 kr.
• Augustinus fonden
– Konsolidering ASC i DRC
25.000 kr.

ADRA Business
erhvervspartnere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ulrik Schiermer Nielsen
Kurhotel Skodsborg A/S
Medic Danmark
Østerkrog Gartneri I/S
BeneFIT Osted
F.A. VVS-Teknik
Cazandra
Staun Miljørådgivning Aps
Venzo A/S		
Mindreshape Aps
St. Jude Medical
CO-RO A/S
Pharmavie A/S
FCF Ejendomme Aps

Nøgletal
Resultatopgørelse

Balance

i 1.000 kr.

i 1.000 kr.

INDTÆGTER

2015
DKK ’000

2014
DKK ’000

Offentlige bidrag

AKTIVER

31/12 2015
DKK '000

31/12 2014
DKK '000

56.636

70.768

Private bidrag

9.406

6.051

Inventar, udstyr og driftsmidler

213

0

Andre indtægter

3.112

3.455

Anlægsaktiver i alt

213

0

Forskydning i bundne midler
Indtægter i alt

5.985

-7.238

75.141

73.036

OMKOSTNINGER
63.752

62.356

Øremærkede projekter

Aktivitets- og driftsomkostninger i projekter

1.074

702

Hjælpeaktionsprojekter

1.008

837

388

484

Marketing og fundraising i Danmark
Omkostninger i Danmark
Omkostninger i alt
Ordinært resultat før finansielle poster

8.689

7.568

74.910

71.947

230

1.089

Materielle anlægsaktiver

Omsætningsaktiver
Tilgodehavende

2.488

1.499

Likvide midler

17.896

23.661

Omsætningsaktiver i alt

20.384

25.160

AKTIVER I ALT

20.598

25.160

PASSIVER
Egenkapital
Fri egenkapital primo
Overførsel til fri egenkapital
Fri egenkapital ultimo

7.078

5.993

328

1.085

7.406

7.078

11.423

Finansielle indtægter

11

3

Finansielle omkostninger

25

7

Forudbetalte projektmidler

4.585

Finansielle poster netto

15

4

Øremærkede midler

2.429

2.312

Hjælpeaktion

1.930

1.904

ÅRETS RESULTAT

215

Overført fra Øremærkede midler

113

OVERFØRT TIL FRI EGENKAPITAL

328
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1.085

Kort- og langfristede finansielle forpligtelser

Periodeafgrænsningsposter

105

159

4.143

2.284

Finansielle forpligtelser i alt

13.192

18.082

PASSIVER I ALT

20.598

25.160

Andre finansielle forpligtelser
1.085

Økonomi
Her får vi pengene fra

87%

4%
ECHO/EU

Udbetalt til
projekter

3%
TV-indsamlinger

Indtægter 2015

4%
Monitorering

1%
Hjælpeauktion
Fordeling 2015

5%
Gaver

35%
Danida
nødhjælp

1%
Fundraising og

kommunikation

52%

Det bruger vi pengene til

Danida
udvikling

ADRA Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum
Tlf: +45 4558 7700
Giro 868 8222
www.adra.dk

Værdigrundlag:
ADRA Danmark er en humanitær hjælpeorganisation oprette af adventistkirken.
ADRA Danmark arbejder ud fra det kristne livssyn: ”Du skal elske din næste som
dig selv,” og lægger vægt på respekten
for alle menneskers ligeværd og ret til at
udtrykke sig kulturelt, religiøst, seksuelt
og politisk, samt frihed til individuel
udvikling og ret til en retfærdig andel af
jordens ressourcer.
Redaktion:
Bjørn Krøll, Jacob Nue Sønderstrup,
Maj-brit Raben Rasmussen.

8%
Administration

Layout:
Mediegruppen
For- og bagsidefoto:
Bjørn Johansen og ADRAs arkiv
Fotos i bladet:
Fotos i bladet Bjørn Krøll
og ADRAs arkiv
Oplag:
2.000 stk.

Fradragsberettigede gaver til
ADRA Danmark:
Ligningslovens §8A giver mulighed for fradrag
på selvangivelsen for gaver til ADRA Danmark
på op til 14.500 kroner for hver enkelt bidragsyder. Man kan også oprette et testamente
til ADRA Danmark. Arv og legater til ADRA
Danmark er fritaget for arveafgift. ADRA Danmark rådgiver gerne i forbindelse med gaveog fradragsmuligheder.
ADRA Danmark er medlem af ISOBRO.
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8479 Mediegruppen

STØT ADRA
Via Netbank:
Registreringsnummer: 9570 kontonummer: 0008688222

SMS et bidrag:

16

Skriv LIV til 1414. Så støtter du med 150 kr. + sms-takst.

Via PBS:
Et fast
månedligt bidrag sikrer langvarig og konstant hjælp. Gå ind på www.adra.dk
Vi ændrer værden – et liv
ad gangen

