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Elsk din
næste
Vores arbejde bygger på kristne grundværdier, som
ikke sådan lader sig ryste af verdens skæve gang.

J

eg tror, vi alle sidder med en
undren og måske nervøsitet over,
hvor verden bevæger sig hen.
Hvad kan vi gøre, for at verden
kan blive et bedre og mere trygt og
retfærdigt sted at være? ADRA er sat i
verden for at bekæmpe fattigdom og
uretfærdighed og for at give mennesker nye muligheder. Hver dag arbejder vi for mennesker, der ikke kan
læse, ikke har råd til det daglige brød
eller er på flugt fra krig, fattigdom,
undertrykkelse og klimaforandringer.
Vi kan se, vi gør en forskel.
Grundværdier rystes ikke
Vi har en vision om en verden, hvor
mennesker tager sig af hinanden,

hvor lov og ret understøtter de
bestræbelser, og hvor mennesker får
muligheder for at udleve de potentialer, Gud har lagt i dem. Vores arbejde
bygger på kristne grundværdier, som
ikke sådan lader sig ryste af verdens
gang. Værdier som Biblen også beskæftiger sig med – mere end 2.000
vers handler om ’fattigdom og retfærdighed’. Vi giver f.eks. den fattige og
nødlidende mad og lægehjælp i krig
og konflikt og under naturkatastrofer,
og når vi taler udvikling, adresserer
vi de bagvedliggende strukturer og
årsager til fattigdom og uretfærdighed. I ADRA arbejder vi ud fra fire
nøgleværdier: Ligeværd, værdighed,
retfærdighed og socialt ansvar.

ADRA arbejder med nødhjælp i: Sydsudan, Syrien, Yemen, Sudan og Uganda
ADRA arbejder med udvikling i: Sudan, Burundi, Malawi, Rwanda og Uganda

Ordsprogenes Bog kap
31, v 8-9: ”Før ordet for
de stumme, tal deres sag,
når de er ved at bukke
under. Før ordet, døm
retfærdigt, og skaf den
hjælpeløse og fattige ret!”

342.265 mennesker

fik nødhjælp fra ADRA Danmark i 2016 i form af vand,
mad, hygiejneartikler, køkkenudstyr, husly og uddannelse.
Ligeværd
Hvert eneste menneske – uanset
hvem vi er, og hvor vi kommer
fra – har en uendelig værdi.
Vi er alle skabt i Guds billede.
Værdighed
Af samme grund har hvert
enkelt menneske en iboende
værdighed. Men værdighed
krænkes, når mennesker lever
i dyb fattigdom og fastholdes i
umyndiggørelse, uden mulighed
for at skabe en menneskelig
tilværelse. ADRA arbejder på at
genetablere menneskers værdighed ved at bekæmpe fattigdom,
undertrykkelse, umyndighed og
sikre, at mennesker får indflydelse på deres eget liv.

Retfærdighed
Magthavere har ansvar for at være
retfærdige, følge landets love og
respektere menneskerettighederne. Derfor er ADRA bl.a. med
til at bekæmpe korruption og
sætte fokus på kvinders og børns
rettigheder og skolegang for alle,
med fokus på piger.
Socialt ansvar
Vi er skabt som sociale væsner,
og derfor har vi ansvar for at
række ud; vi er hinandens næste.
Vi bor i et rigt land, som har tradition for at hjælpe folk i nød.
En vigtig del af vores ansvar i
ADRA er, at vi bringer din hjælp
videre. Og i ADRAs arbejde
med fattige lokalsamfund i Syd

er det sociale ansvar også meget
konkret. F.eks. kan det være,
at hvis man har fået en ged, så
giver man det første gedekid
videre til en anden.
Du kan her i folderen læse mere
om, hvordan disse værdier kommer til udtryk i vores arbejde. Et
arbejde vi ikke kunne gøre uden
den hjælp og støtte, vi får fra
forskellige donorer og frivillige
rundt omkring i landet.
God læselyst!
På vegne af ADRA Danmark,
Jens Vesterager
Generalsekretær
ADRA Danmark
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Ligeværd

– også for kvinder
Karamoja er Ugandas fattigste og mest underudviklede region.
Her lever karimojongerne, et folkefærd, der historisk har levet
som kvægnomader. Her anses kvinder for at være mindre værd
end mænd. Hvis manden for eksempel dør, har praksis været,
at hans familie overtager al ejendom.

K

vinden har ansvar for alt,
der vedrører husholdning
og hjemmet, blandt andet
at børnene får mad og går i
skole. Men hun har ikke råderet
over hjemmets økonomi, ej heller
medbestemmelse i lokalsamfundets beslutninger. ADRA arbejder
på at styrke kvinders rettigheder
og muligheder, f.eks. at sikre dem
taleret og medbestemmelse i deres
lokalsamfund. Laura Nielsen er
ADRA Danmarks koordinator
for Uganda. Da hun senest var i
Karamoja, mødte hun Sylvia, hvis
historie gjorde et stort indtryk på
hende.

børn. Hun blev bortgiftet i en
meget ung alder med en lovende
forretningsmand fra hovedstaden
Kampala. Efter at parret havde
fået deres førstefødte, døde Sylvias
mand. Kort efter døde hendes
søster også og efterlod en søn, som
Sylvia nu også måtte tage sig af.
Med to små børn, ingen uddannelse eller ejendele, så det så sort
ud for den lille familie. Hun vendte
tilbage til landsbyen og mødte en
ny mand. Men han blev indblandet i en slåskamp og fik en fængselsstraf på seks år på grund af sin
medvirken. Sylvia anede ikke sine
levende råd.

Enke med to børn søger fremtid
Sylvia er i dag medlem af en såkaldt
spare-lånegruppe. At hun kom med
i den reddede hende og hendes

Vendepunktet
Hun gik til landsbyens kvindegruppe for at få hjælp. De havde,
med hjælp fra ADRA Uganda,
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Sylvia har selv betalt
for sit hus, og det er
usædvanligt for en
kvinde i Karamoja.

Ligeværd handler om at
alle mennesker, uanset
social status, race, køn,
religion osv., har ret til
at blive behandlet med
værdighed og respekt.

SPARELÅNEGRUPPER
ADRA arbejder med mere
end 600 spare-lånegrupper
i vore indsatslande med
omkring 9.000 personer.
Spare-lånegrupper er en
slags lokalbank, hvor fattige
mennesker gruppevis sparer
op sammen og låner af
fælleskassen. Lånene bruges
typisk til at investere i en lille
forretning, i landbrug eller til
skolegang og medicin.

Sylvia blev alene med et lille barn, da hendes første mand døde. Hun har
nu fået to børn mere med sin nye mand, som hun her sidder sammen med.

Når kvinderne i Karamoja begynder
at tjene deres egne penge, får de
også noget at skulle have sagt.

Laura Nielsen, programkoordinator
på besøg i Karamoja, hvor kvinderne
har meget lidt at skulle have sagt,
men et stort ansvar for børn og
husholdning.

oprettet en spare-lånegruppe for
kvinder. Den blev Sylvia medlem
af, og hun blev i stand til at
optage et lån og starte en lille
gadebod. For pengene hun tjente,
kunne hun sende søsterens dreng
i skole. Han har nu færdiggjort
gymnasiet og fået et stipendium,
så han kan fortsætte sine studier.
En sjældenhed i Karamoja.

at skulle have sagt. De regnes
for noget. Før Sylvia kom med
i kvindegruppen, følte hun sig
værdiløs og uden muligheder,
men takket være kvindegruppens
hjælp har hun klaret sig godt.
Sylvia slutter med ordene: ”Tak
til Gud som værdsætter os og lytter til vore problemer og kender
hver eneste af os.”

Gadebod og geder
Overskuddet fra gadeboden har
også gjort det muligt for Sylvia
at investere i nogle geder, og
hun har fået råd til at sende sine
i alt nu fire børn i skole. Når
kvinderne i Karamoja begynder
at tjene deres egne penge og
kan bidrage økonomisk til en
husholdning, får de også noget
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Værdighed
i kaos

Befolkningen i Yemen på den arabiske halvø er fanget i en ekstrem humanitær katastrofe.
En borgerkrig har varet i to år og gjort tre millioner mennesker internt fordrevne og kastet landet ud
i totalt kaos. Hver fjerde yemenit er i fare for at dø af sult, og hvert andet barn er underernæret.
Adra hjælper med akut nødhjælp, og det handler om liv eller død. Men det handler også om
at give mennesker et værdigt liv, selv under helt umenneskelige forhold.

Indtægten fra ”Cash for Work”
kan være med til at genstarte
en lille virksomhed.
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Offentlig renovation
er brudt sammen flere
steder. Hold byen ren
er en del af ”Cash for
Work” programmet.

Trafiksikkerheden øges i
”Cash for Work” programmet.

“Jeg takker meget for ADRAs
hjælp og besøg. Første gang min
mor mødte jeres medarbejdere,
havde hun tårer i øjnene, så rørt
var hun”, siger Altaf.
Altaf på 24 år har blandt andet
købt medicin til sine forældre
for de penge, hun har tjent.

Det er uværdigt ikke at
kunne brødføde sig selv
Altaf Ahmed er en ung kvinde
på 24 år fra havnebyen Aden
i det vestlige Yemen. Hun er
mor til tre, men fraskilt og bor
nu sammen med sine søskende.
Krigen har vendt op og ned
på hendes liv, og familien har,
som så mange andre i Yemen,
manglet basale ting som mad
og medicin for at kunne leve.
Det var indtil hun kom med
i ADRAs “Cash for Work”
program. Et program der
engagerer mennesker som Altaf
i at holde byen ren, holde veje
ved lige og andre opgaver,
der er til gavn for områdets
beboere. For deres arbejde får
de penge, som de kan bruge
på det, de mangler mest.

Det er uværdigt ikke at kunne
forsørge sig selv og sin familie.
Når vi giver mennesker en
mulighed for at gøre nytte og
få en indtægt, giver vi dem
også noget af deres værdighed
tilbage.
En anden måde ADRA
arbejder med værdighed på, er
gennem ADRAs fødevarehjælp.
I stedet for en standardpakke
uddeles madkuponer, så folk
selv kan vælge at købe det, de
har mest brug for. 1.350 af
de dårligst stillede familier får
hjælpen i 8 måneder, samtidig
med at de får undervisning i
ernæring og hygiejne.

Mere end to millioner børn
kommer ikke i skole i Yemen på
grund af borgerkrigen i landet.

FAKTA
”Cash for Work” programmet
giver særligt udsatte familier
adgang til en beskeden indtægt som løn for deltagelse i
lokale projekter, som eksempelvis indsamling af skrald
på offentlige arealer. Med
den lille indtægt kan familierne f.eks. genstarte en lille
skrædderbutik, købe mad eller
medicin.
Den beskedne indkomst, som
familiemedlemmerne har,
styrker hele familiens økonomiske modstandskraft, og
mindsker dermed risikoen for,
at folk benytter sig af negative
overlevelsesstrategier som f.eks.
prostitution. I stedet får unge
kvinder muligheden for at
bidrage positivt til lokalsamfundet og deres egen familie,
og føler en større grad af
værdighed i takt med, at de
kan forsørge sig selv.
På samme vis er projektet med
til at beskytte unge mænd ved
at give dem en alternativ indtægtskilde i stedet for at slutte
sig til væbnede grupper eller
deltage i kriminelle aktiviteter.
Man kombinerer oprydning
i gaderne med information
om god hygiejne og det har
vist sig at forbedre den generelle sundhedstilstand og
mindske spredning af sygdomme.
Som en af de få danske organisationer yder ADRA Danmark
akut nødhjælp i Yemen.
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Helene Ellemann-Jensen
Programchef i ADRA Danmark

Retfærdighed
E

Derfor arbejder jeg
for ADRA

n af de vigtigste drivkræfter i mit arbejde for
ADRA er ønsket om retfærdighed. For mig
betyder retfærdighed, at alle børn i verden har
adgang til at gå i skole, at alle kan få lægehjælp,
når de er syge, at alle kan spise sig mætte hver dag,
og at alle mennesker er med til at bestemme over
deres eget liv. Retfærdigheden trædes
under fode hver eneste dag. Men heldigvis er der mange, der ikke finder sig
i, at deres rettigheder bliver krænket.
Dem støtter ADRA!

Glædeligvis er vores partner ADRA Malawi rigtig
gode til at lave TV-dramaserier, der udstiller korruption på højt plan – og sørge for, at det får konsekvenser.
I Malawi får ni ud af ti piger aldrig gjort deres
skolegang færdig – ofte fordi de bliver gravide eller
gift og derfor må gå ud af skolen. Så det
handlede i høj grad om retfærdighed,
da ADRA Malawi i 2016 søsatte en
kampagne for at få disse piger tilbage i
skolen – med opbakning fra forældre,
skolebestyrelser og lokale myndigheder.
Det lykkedes heldigvis. For hvis ikke
piger får adgang til uddannelse, bliver de
sårbare, uvidende og uden for indflydelse – og så kommer der aldrig retfærdighed. Det er
en fornøjelse at opleve de unge piger, som er vendt
tilbage til skolen – med deres børn på ryggen – og se
dem glade og fulde af lyst til at lære. Det giver stor
mening, motivation og tilfredsstillelse i mit daglige
arbejde for ADRA.

De fleste
analfabeter
i verden er
kvinder

For mig handler det f.eks. om retfærdighed, når man bekæmper korruption.
Når politikere i Malawi stopper skattekronerne i deres egne lommer i stedet for at sørge for
medicin på sundhedsklinikkerne, så malariapatienter
må tage til takke med en hovedpinepille. Eller når
myndighederne lukker øjnene for, at en entreprenør
scorer pengene til et hospitalsbyggeri i stedet for at
bygge hospitalet.

8

Ni ud af ti piger i Malawi
får aldrig gjort deres
skolegang færdig.

Mange piger er
kommet tilbage
i skole efter
graviditet.

PIGERS RETTIGHEDER STYRKET
MALAWI FORBYDER NU BØRNEÆGTESKABER
Parlamentet i Malawi har hævet minimumsalderen for
ægteskab fra 15 til 18 år. I dag bliver halvdelen af landets
piger gift før de fylder 18, og det betyder, at blot 45 procent af
dem fortsætter i skole efter 8. klasse.
ADRA har arbejdet målrettet med oplysning i projektet ”Når
mor er barn” i Mulanjedistriktet, og ADRAs arbejde og andre
oplysningskampagner ser ud til at have vendt udviklingen,
så markant færre unge piger nu bliver gravide.

Uretfærdigt
Vidste du, at kun otte mænd ejer det samme som halvdelen af verden

En ny rapport fra Oxfam dokumenterer, hvordan nogle selskaber og rige personer får uligheden til at eksplodere ved
at undlade at betale skat, presse lønningerne i bund og udnytte deres magt til at få politisk indflydelse. Bare otte
mænd ejer det samme som de 3,6 milliarder mennesker, som udgør den fattigste halvdel af jordens befolkning.
Det er uretfærdigt – helt urimeligt uretfærdigt!
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Socialt ansvar
At hjælpe andre og give videre

Babypakker, solgt i HappyHands-butikker, blev udleveret
til syriske flygtninge i Libanon,
så de kunne holde sig varme i
den ofte kolde vinter.

S

ocialt ansvar handler om at
hjælpe andre og give noget
videre. Blandt de grupper
ADRA arbejder sammen
med i det globale syd, kan socialt
ansvar f.eks. være at give noget
af første høst såsæd videre til
en anden, eller hvis man har
fået en ged, så at give det første
gedekid videre til en anden. Det
kan være en spare-lånegruppe,
der giver et lån videre til en af de
meget dårligt stillede, som så får
mulighed for at komme videre.
Du udviser også socialt ansvar,
når du hjælper andre, når du
arbejder frivilligt eller giver penge
til hjælpeorganisationer, der
arbejder til gavn for andre.

HappyHand genbrugsbutik
Det er også socialt ansvar, vi
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oplever i Adventistkirkens
HappyHand-butikker, hvor alt
er afhængigt af frivillig arbejdskraft. Den første butik åbnede
på Nørrebro i København for
fem år siden. Siden kom en til
i Aalborg, og nu har Vejle også
fået en butik, som netop har
fejret 1-års jubilæum.
Lise Westing der leder butikken
siger: ”Butikkens indretning og
tekster på væggene signalerer, at
vi ikke kun er her for at sælge.
Vi tror på de kristne værdier og
prøver at vise omsorg og sprede
håb og både lytte og snakke med
kunderne. Alt arbejde er frivilligt, og så går hele overskuddet
til godgørende formål. Vi støtter
bl.a. ADRAs arbejde og kører
månedskampagner som f.eks.
i julemåneden, hvor vi solgte

babypakker, der blev udleveret
til syriske flygtninge i Libanon,
formidlet af ADRA.”
Støtter hjemløse
HappyHand-butikkerne støtter
blandt andet med tøj og mad til
hjemløse og flere projekter i det
globale syd. Happy Hands logo
indeholder netop teksten ”Gi´det
videre”. På den måde spreder
det sociale ansvar sin positive
virkning ud til mange, når vi
tager os af hinanden.

Økonomi

89,3%

Her får vi pengene fra

Udbetalt til
projekter

17%

EU-nødhjælp

Indtægter
2016

4%

Udgifter
2016

Tv-indsamlinger

2%

Hjælpeaktion

Fundraising og
kommunikation

Andre indtægter

Danida
nødhjælp

Administration

5,1%

6%

36%

5,6%

Det bruger vi
pengene til

35%
Danida
udvikling

Nøgletal
Resultatopgørelse 2016

DKK

Private bidrag
Heraf overført til næste år
Indtægter i alt

61.630.000
7.275.000
60.893.000

Likvide midler
AKTIVER I ALT

54.768.000
3.109.000

Administration

3.415.000

ÅRETS RESULTAT

Forudbetalte projektmidler
Tilgodehavende

Kommunikation og fundraising
Udgifter i alt

Inventar, udstyr og driftsmidler

-8.012.000

UDGIFTER
Aktivitets- og driftsomkostninger i projekter

DKK

AKTIVER

INDTÆGTER
Offentlige bidrag

Balance 31. december 2016

61.292.000
-399.000

300.000
4.260.000
971.000
21.182.000
26.713.000

PASSIVER
Fri egenkapital

7.007.000

FINANSIELLE FORPLIGTELSER
Ikke anvendte formålsbestemte midler

18.046.000

Andre finansielle forpligtelser

1.660.000

Finansielle forpligtelser i alt

19.706.000

PASSIVER I ALT

26.713.000

10867 Mediegruppen

STØT ADRA
MOBILEPAY: 2142 5555
NETBANK
Registreringsnummer: 9570 kontonummer: 0008688222

DANKORT
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Gå ind på hjemmesiden www.adra.dk

Fast bidrag via Nets/PBS

Vi ændrer værden – Etetfast
liv månedligt
ad gangen
bidrag sikrer langvarig og konstant hjælp. Gå ind på www.adra.dk/stot-nu

