
Vi planter håb 
og høster udvikling



ADRA Danmark har siden 1987 arbejdet med nødhjælp 

og udvikling. Født og vokset ud af Adventistkirken 

baserer vi vores arbejde på den kristne tro og det 

kristne livssyn, som forpligter os til at arbejde 

for de svageste og for dem, som lider nød.

Alt for mange mennesker i verden lever i dyb 

fattigdom, oplever uretfærdighed og lider under 

konflikt uden håb om en bedre fremtid. Vi vil 

en bedre verden, hvor vi lever i respekt og 

næstekærlighed med hinanden. Vi spreder håb og tro 

på ligeværd og retfærdighed for alle.

NØDHJÆLP OG UDVIKLING



Vi tror på det enkelte menneske, på styrken i 

fællesskaber og på, at vi alle er lige meget værd. 

På potentialet i vores næste, og på at nødhjælp og 

udvikling forandrer liv. 

Vi er sat i verden for at bekæmpe fattigdom og nød 

og sikre, at alle kan leve et værdigt liv. Hvor 

ingen behøver at gå sultne i seng, være tvunget 

på flugt eller miste basale menneskerettigheder. Vi 

støtter de mest udsatte – med et særligt fokus på 

pigers og kvinders rettigheder.

NØDHJÆLP OG UDVIKLING



Alle har lige ret til at følge og udleve deres 

egne drømme og evner. Derfor kæmper vi side 

om side med vores medmennesker for at styrke 

deres stemme. Samtidig er vi forpligtede til at 

bruge vores egen stemme til at tale for verdens 

fattigste og for dem, som ingen ellers lytter til.

Forandring skal komme fra græsrødderne, fra gaden 

og fra landsbyen. Med vores globale netværk 

favner vi hele verden og når helt derud, hvor 

udfordringerne er størst. Vi lytter til behovene, 

og vi lærer hver dag.

NØDHJÆLP OG UDVIKLING



Uden håb er alt intet. Derfor har vores nødhjælp 

et langt sigte. Vores mål er at forvandle nøden 

til håb og udvikling.

Vi respekterer hvert enkelt menneskes tro og 

ståsted i livet og støtter alle uanset etnicitet, 

køn, seksualitet, politisk eller religiøs 

overbevisning. Vores opgave er at udleve vores 

kristne livssyn og værdier i konkret handling.

NØDHJÆLP OG UDVIKLING



Vi ved, at tro og religion former holdninger, 

normer og liv. Det forstår og anerkender vi i 

vores arbejde. Vi bruger gerne vores eget kristne 

udgangspunkt til at åbne døre for dialog med 

meningsdannere og beslutningstagere.

Vi står ved, hvad vi siger, og vi arbejder hver 

dag med at omsætte ord til handling. Ude i 

verden og på kontoret i Danmark. Derfor er hver 

medarbejder en vigtig ressource, som vi værner om.

Vi kæmper for at plante håb og forandring, så 

mennesker kan høste udvikling og retfærdighed.

NØDHJÆLP OG UDVIKLING



Kom dem til hjælp, som ikke kan hjælpe sig selv; 
ja, tal de fattiges og fortryktes sag og skaf dem deres ret! 

ORDSPROGENES BOG 31,8 (BIBELEN PÅ HVERDAGSDANSK, 1999)
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