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Vi planter håb, så
mennesker høster udvikling
Jeg er fascineret af ordet HÅB. Når jeg
besøger ADRA Danmarks projekter i
Afrika og i Mellemøsten, oplever jeg, at
’håb’ danner en rød tråd i vores hjælpearbejde. ADRA er med til at indgyde
håb og tro på en bedre fremtid blandt
de mennesker, vi hjælper. Håbet sætter
skub i forandringer, giver frimodighed
og åbner for nye tanker og visioner. Håbet bringer den mulige positive fremtid
ind i nutiden. At få troen på en bedre
fremtid midt i en problemfyldt nutid
frigør stærke kræfter.
I denne årsrapport får du små glimt af,
hvordan ADRA i 2018 har været med
til at skabe håb, og hvordan de frigjorte
kræfter tydeligvis sætter gang i forandring og udvikling.
Styrke i fællesskaber
Håbløshed opstår, når vi føler os fastlåste
og ikke ser en mulighed for at ændre på
vores situation. I ADRA’s programmer
oplever vi til gengæld, at når f.eks. bønder
lærer at mestre nye afgrøder og bedre
dyrkningsmetoder, lærer at analysere
markedet, så de kan opnå bedre priser på
deres afgrøder, eller når voksne endelig
lærer at læse, skrive og regne, så skabes
der håb! Mennesker i vores programmer
får nye ideer, ser nye muligheder og
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skaber selv en tro på, at de kan arbejde sig
ud af deres fastlåste situation.
Følelsen af håbløshed forstærkes, hvis
man står alene med sine udfordringer.
Mange af ADRA’s programmer arbejder
netop med at organisere kvinder,
mænd og unge i grupper. Der etableres
rammer og strukturer, hvor sårbare
mennesker hjælper hinanden og bliver
bedre til at stå sammen. Her opstår en
’yes we can’-følelse med håb for og tro
på fremtiden. Mennesker høster udvikling sammen.
Tæt på kirken
At plante håb lykkes rigtig godt for
ADRA Danmark, måske fordi vi ikke
står alene med plantearbejdet. Vi oplever
styrken i at være en del af et kæmpe netværk af ADRA-kontorer i verden.
Det samme gælder det faktum, at vi
bakkes op af en global kirke. Netop i
disse år har vi fokus på styrken i at arbejde endnu tættere sammen med vores
kristne bagland; både i ADRA globalt
og i Danmark. Læs mere om dette og
alt det andet på de næste sider.
God læselyst!

ADRA Danmark er et ud
af 130 ADRA-kontorer i
hele verden. Fordelene
ved at stå sammen bliver
fortsat tydeligere.

VI ER EN DEL AF NOGET STORT:

Fordelene ved at være
(del af) et globalt netværk
FORDELENE… SET FRA ADRA INTERNATIONAL’S SYNSPUNKT
• At vi på kort tid både kan rejse økonomisk støtte fra det globale
netværk og yde effektiv hjælp til et akut lokalt behov. Vi har jo
ADRA-kontorer med lokalkendskab over hele verden.
• At vi er forbundet med græsrødderne og kan gavne hele netværket
med den viden, der findes lokalt.
• At vi har globale kræfter til lokal kapacitetsopbygning såsom
lederskabstræning, regnskabsstyring og effektiv strategiudvikling.
• At vi kan samle dokumentation fra hvert lokalområde, region, land og
løfte sager op på et niveau, der giver adgang til verdens beslutningstagere.

Jonathan Duffy,
Præsident

FORDELENE… SET FRA ADRA DANMARK; ET LOKALT SYNSPUNKT

Helene Ellemann-Jensen,
Programchef

• At vi kan nyde godt af og selv bidrage med erfaringer i netværket. I 2018 har
vi set, at ADRA Danmarks fokus på menneskerettigheder og måden vi arbejder med fortalervirksomhed på, vinder indpas hos andre ADRA-kontorer.
• Mange i ADRA-netværket yder udviklingshjælp ved at bygge skoler og sundhedsklinikker for de fattige. Det er ikke vores fokus. Vi støtter hellere mennesker,
og særligt kvinder, i at kæmpe for deres rettigheder, således at skoler, brønde og
sundhedsklinikker bliver leveret af landets egne myndigheder. Det er jo deres
ansvar, og på den måde får langt flere mennesker gavn af vores bistand.

NÅR DET GLOBALE NETVÆRK VISER SINE FORDELE
Uganda: På grund af drab, voldtægter og ildspåsættelser flygtede et stort antal congolesere til Uganda i 2018. Modtagelsescentrene blev hurtigt overfyldte, og ADRA
Danmark reagerede prompte på ADRA Ugandas appel om hjælp. Flexmidler fra
Danida muliggjorde etablering af latriner samt bade- og håndvaskefaciliteter
i Kyala II-flygtningelejren. Formålet var at begrænse udbredelse af kolera.

En af dem, der flygtede, er 12-årige Emmanuel (t.v.). Forældre og søskende
blev slået ihjel for øjnene af ham, på nær storbroderen (t.h.).
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VI TROR PÅ AT TRO:

Tydelig tro
Vores kristne værdigrundlag blev i 2018 mere tydeligt i organisationen.
ADRA Danmark skal turde stå ved, at vi bygger på kristne værdier og et
kirkeligt fundament

A

DRA Danmark har i 2018
haft et øget fokus på vores
kirkelige udgangspunkt.
Gennem en lang række
samtaler blandt medarbejdere,
samarbejdspartnere og i vores
kirkelige bagland har vi arbejdet
med at styrke vores identitet.
Processen har resulteret i manifestet ’Grundfortælling’, som
sætter skarpe ord på, hvem
ADRA er, og hvad vi kan.
Udgangspunktet for manifestet
er vores kristne forpligtelse til
at kæmpe for værdighed og
retfærdighed for alle mennesker.
Overskriften lyder: ”Vi planter
håb og høster udvikling.”

Af Signe Lund Christensen

Udgangspunktet for
manifestet er vores
kristne forpligtelse
til at kæmpe...

lem ADRA og Adventistkirken i
de lande, hvor vi opererer. Kirkens
ledere og præster er meningsdannere og har stor taleret i folks liv.
De kan derfor være med til at
sætte sociale normer, værdighed og
rettigheder på dagsordenen.

Øget samarbejde med kirken
Samtidig arbejder vi koncentreret
på at skabe større samarbejde mel-

Vi kommer som en trosbaseret
organisation med respekt for
andre menneskers religion. Måske
netop derfor oplever vi at have
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lettere adgang til myndigheder og
opnår i høj grad deres tillid. Selv i
muslimske samfund er det ofte en
fordel at komme som en kristen
organisation.
ADRA Danmarks fokus på tro
og udvikling er en lang proces,
som vi arbejder videre med i de
kommende år.

Uganda: I Karamojong
landsby er religiøse
ledere her i gang med at
facilitere et fællesmøde
i lokalsamfundet om
negative sociale normer.

LEDERNES
ANSVAR
ADRA Danmark støtter arbejdet
med at engagere religiøse ledere i
blandt andet Uganda, Malawi og
Burundi. Som en del af ADRA’s
’Action for Social Change’-program holder kolleger fra vores
søsterorganisationer i de tre
lande møder med både kirkelige
og traditionelle ledere. Målet er
at italesætte ledernes rolle i og
ansvar for, at f.eks. piger ikke
bortgiftes som mindreårige og
mod deres vilje.

Foto: Nicolaj Bak
Der er registreret et fald i
antallet af tidlige ægteskaber og
i sager om vold mod kvinder i
flere af de områder, hvor ADRA
arbejder.
Dialogmøder og støttegrupper
I regionen Karamoja, Uganda,
faciliterer religiøse ledere nu selv
dialogmøder om sociale normer.

VENINDER KOM TIL UNDSÆTNING
Uganda: 14-årige Susan er en af dem, som blev givet væk for
tidligt, men takket være hendes ’advocacy social club’ er
hun tilbage i sit liv som ung skolepige.
Forældrene havde indgået en aftale om at gifte Susan væk
til en ældre mand. Hun var allerede taget ud af skolen og
bragt hjem til ham, da støttegruppen, etableret gennem
ADRA’s projekt, tog affære. De andre medlemmer besøgte
forældrene og orienterede dem om, hvad loven siger om
børneægteskaber og om børns ret til at gå i skole. Med
trusler om politianmeldelse blev forældrene modvilligt
overtalt til at lade Susan komme tilbage i skole.
I dag går hun i 6. klasse og drømmer om at blive lærer.
Langt fra alle piger får mulighed for at vende tilbage til skolen.
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Her bliver ømtålelige emner
taget op, herunder sædvanen at
bortgifte små piger.
ADRA støtter tillige såkaldte
’advocacy social clubs’, hvor medlemmerne lærer deres rettigheder
at kende, øver sig i at tale deres
sag og opmuntres til at stå op for
hinanden.

LANDBRUG:

Markedsskoler
– en ADRA innovation

Af Christian Sørensen

Landbrug har altid fyldt meget i ADRA Danmarks
udviklingsarbejde, og det har vi haft succes med

D

eltagerne i vores markedsskoler lærer at analysere
markedet, så de kan dyrke
de afgrøder, der giver dem
størst indtægt. Det er en ny,
innovativ tilgang, som ADRA har
haft stor succes med i Malawi og
Zimbabwe. Den kaldes Farmer
Market School og søges nu
udbredt til flere lande med fattige
småbønder.

Småbønder får nyt håb
I Zimbabwe og Malawi blev denne
tilgang afprøvet i 2016-17. Her
lykkedes det småbønder at indsamle vigtig information om markedet, før de begyndte at producere
deres salgsafgrøder. De mødte nye
opkøbere, som gav dem klare specifikationer på, hvad de ville give
højere priser for. Den nye viden
gav bønderne stor motivation.

KARTOFFELSNACK
– VEJEN TIL SUNDERE
BØRN OG SKOLEGANG
Malawi: Haji Mandowa kom i 2017
med i en af ADRA’s Farmer Market
School-grupper. Efter at have lært
hvordan han analyserede markedet
for afgrøder, fik han en god idé. I
2018 tjente han fem gange mere per
kartoffel end året før, fordi han nu
omdannede høsten til kartoffelsnack
frem for at sælge dem rå. I dag
har han råd til at give sine tre børn
næringsrig mad, og de bliver ikke
længere smidt ud af skolen på
grund af manglende betaling. En
opsparing til deres videreuddannelse
er påbegyndt.

Ifølge en evalueringsrapport fra
2018 forandrede denne proces
målgruppens liv. Småbønderne
oplevede øgede indtægter allerede
efter et år. Blandt andet fordi de
lavede aftaler med aftagere og sluttede sig sammen for at være sikre
på at kunne levere den mængde,
der var behov for.
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IVÆRKSÆTTERLANDBRUG I
BURUNDI
Burundi: I 2018
modtog ADRA Danmark
1 million kroner fra
en privat donor, som
ønsker at forblive
anonym. Pengene
har sat gang i et
særligt projekt, der
fokuserer på hjælp
til selvhjælp: Fattige
småbønder bliver
undervist i effektive
landbrugsmetoder,
som de skal lære
fra sig til naboer
og nabolandsbyer.
Modellen har elementer
af innovation i sig.

FORTALERVIRKSOMHED:

Farvel Rwanda

Af Signe Lund Christensen

Efter mange års arbejde i Rwanda udfasede ADRA Danmark i
2018 aktiviteterne i landet med mange succesfulde resultater
LOKALBEFOLKNING
TALTE DERES BØRNS
SAG OG FIK SKOLE

Rwanda: Her er et lille udsnit af de mange tusinde rwandere, som lærte at læse
gennem de 10 år, ADRA kørte ASC-programmet. Særligt kvinder bliver styrket af
ikke længere at være analfabeter.

A

DRA Danmark har været
partner med ADRA Rwanda
gennem mange år. Siden
2008 har vi samarbejdet om
programmet ’Action for Social
Change’ (ASC). En slutevaluering
viser gode resultater. Lokalbefolkningen i projektområderne har
fået en større bevidsthed om deres
rettigheder og muligheder for at
påvirke myndighederne til f.eks.
at forbedre adgangen til sund-

hedsydelser i deres lokalområde.
Kort sagt har de tilegnet sig disciplinen at bedrive fortalervirksomhed. Evalueringsrapporten viser,
at over 40.000 mennesker har fået
forbedret deres adgang til offentlige
ydelser helt eller delvist på grund
af ASC. Særligt er mange kvinder

blevet styrket, viser rapporten.
Blandt andet fordi de har lært at
læse og regne gennem ADRA’s
arbejde. Deres selvtillid er vokset
og indkomsten ligeså, hvilket giver
dem større magt i eget liv.
Derfor siger vi farvel i Rwanda
Ligeledes dokumenterer evalueringen, at mange mennesker gennem
ASC har skabt sig en tilværelse
fri af fattigdom. Historierne er
talrige om bedre sundhed, øget
levestandard og begejstring over
at kunne sende sine børn i skole.
ADRA Danmark samler sine
indsatser der, hvor behovene er
størst. Derfor har vi valgt at udfase
programmet og bruge læringen fra
Rwanda i andre lande.
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Malawi: Risikoen var
overhængende for at børnene
i og omkring Mulanje ville
træde ind i voksenlivet som
analfabeter. Gennem ADRA’s
’Action for Social Change’program lærte lokalbefolkningen
dog at tale børnenes sag.
De påpegede, at politikerne
skulle leve op til deres
ansvar for at sikre områdets
børn en skole. Flere års
tovtrækkeri med de regionale
uddannelsesmyndigheder fik
sit endeligt i 2018. I september
kunne skolen med fire lærere og
391 elever endelig erklæres for
åben.

NØDHJÆLP:

INDSATSER I 2018
Sammen med vores
partnere i Sudan, Sydsudan,
Yemen og Syrien har vi i
2018 arbejdet med bl.a.
uddannelse, fødevarehjælp
og infrastruktur for
flygtninge og deres
værtssamfund.

I Sudan hjalp vi sydsudanesiske flygtninge med støtte fra
EU’s Humanitære Kontor, og fra Danida modtog vi to store
enkeltbevillinger til udvidelse af arbejdet i Syrien og Yemen.
Novo Nordisk Fonden har desuden støttet vores
‘Cash for Work’-projekt i Yemen.
Derudover har vi bidraget til akutte nødhjælpsprojekter
i bl.a. Bangladesh og Filippinerne.

NYE KOMFURER
FORBEDRER
LIVET I LEJR FOR
FLYGTNINGE
Sudan: Komfuret er blevet
en levevej i mere end én
forstand for sydsudanesiske
Susane Gabriel og Teresa
John. I 2015 flygtede
begge til Sudan fra borgerkrigen i hjemlandet.
Året efter introducerede
ADRA nye brændselsbesparende komfurer i
flygtningelejren. De to
kvinder blev tilbudt løn for
at producere komfurerne,
og i 2018 kunne Susane
konstatere:

”Mit liv er blevet bedre.
Nu kan jeg betale for
mine to børns skolegang
og give dem mere at
spise.”

F.v.: Susane Gabriel og Teresa John.
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STØTTE TIL VOLDSRAMTE
KVINDER OG BØRN
Syrien: ADRA Danmark har støttet oprettelsen af et
akutmodtagelsescenter i en forstad til Damaskus.
Centret hjælper kvinder og børn, der har været
udsat for vold fra familien eller lokalsamfundet. I et
samarbejde mellem myndigheder og NGO’er tilbydes
psykologhjælp, rådgivning, uddannelsesaktiviteter,
erhvervstræning og lægehjælp.

Alex Zdyb var en af dem, der
deltog i Hjælpeaktion 2018.

Hjælpeaktion
handler om
næstekærlighed
Når naturen viser tænder, epidemier
raser og krige udkæmpes efterlades millioner af mennesker med akut behov
for mad, rent vand og tag over hovedet.
Derfor er Hjælpeaktion en uundværlig
indsats. ADRA Danmark vil derfor benytte lejligheden til at sige et stort TAK
til alle de frivillige, der hvert år samler
ind til vores nødhjælpsarbejde.
Kærlighed i praksis
Hjælpeaktion arbejder ud fra
næstekærlighedsprincippet, og det var
præcis derfor, Alex Zdyb fra Værløse
samlede ind i 2018. For ham siger
kristendommen det klart:

RÅD TIL TRE MÅLTIDER
MAD OM DAGEN

Yemen: Med ADRA Danmarks projekt ’Cash for Work’
fandt 38-årige Yaqoob Omar Awadh en måde at forsørge
sin familie på.
Som somalisk flygtning i krigsramte Yemen kunne han indtil
for nylig kun sikre sine børn ét måltid mad om dagen.
Efter 22 dage som lønnet affaldsoprydder under ’Cash for
Work’-projektet fik Yaqoob råd til at investere i sin egen fiskebod. Som en del af projektet fik han desuden undervisning
i at drive forretning. Yaqoob kan nu tilbyde sin familie tre
måltider mad om dagen.
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“Elsk din næste! Opfordringen giver
mig incitament til at gøre noget
praktisk såsom at samle penge
ind.”
Pengene fra Hjælpeaktion giver ADRA
mulighed for at reagere hurtigt i
akutte situationer, og i 2018 gik de
bl.a. til oversvømmelsesofre i Somalia,
jordskælvsramte mennesker i Indonesien og underernærede familier i
Yemen.

Økonomi

93%

Her får vi pengene fra

Udbetalt til
projekter

18%

EU-nødhjælp

2%

Tv-indsamlinger

Indtægter
2018

Udgifter
2018

3%

Andre indtægter

Fundraising og
kommunikation

Hjælpeaktion

Danida
udvikling

Administration

4%

1%

30%

3%

Det bruger vi
pengene til

45%
Danida
nødhjælp

Nøgletal
Resultatopgørelse 2018

DKK i tusinder

65.127

Inventar og driftsmidler

Private bidrag

4.849

Forudbetalte projektmidler

Heraf overført til næste år

6.726

Tilgodehavender

Indtægter i alt

76.702

UDGIFTER
Aktivitets- og driftsomkostninger i projekter
Tilskud til partnere

70.386
57

Fundraising og kommunikation

2.032

Administration

3.261

Udgifter i alt
ÅRETS RESULTAT

DKK i tusinder

AKTIVER

INDTÆGTER
Offentlige bidrag

Balance 31. december 2018

75.736
966
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179
19.862
750

Likvide midler

12.095

AKTIVER I ALT

32.886

PASSIVER
Fri egenkapital

8.132

Ikke anvendte formålsbestemte midler

23.128

Andre finansielle forpligtelser
PASSIVER I ALT

1.626
32.886

Kristel Krøll Thomsen
Økonomichef

Nils Rechter
HR- og administrationschef

Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Agnar Jacobsen
Controller – Danmark

Camilla Andersen
Controller – Udland

(Tiltrådte juli 2018)

Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Ashton Mandrup
Assisterende programchef
(På barsel i 2018)

Søren Theilgaard
Programkoordinator for landbrug
og privatsektor-samarbejde

(Fratrådte december 2018)

Christian Sørensen
Programrådgiver

Bjørn Johansen
Programkoordinator

Laura Nielsen
Programkoordinator

Adriana Ferracin Kleivan
Humanitær koordinator

Sara Jensen
Humanitær koordinator

Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

(Tiltrådte december 2018)

(Fratrådte august 2018)

(Tiltrådte november 2018)

Bjørn Krøll Nielsen
Kommunikationsmedarbejder

Jacob Nue Sønderstrup
Kommunikationsmedarbejder

Maj-brit Raben Rasmussen
Fundraiser

(Gik på pension juli 2018)

(Fratrådte september 2018)

(Tiltrådte februar 2018)

Karen Garly Andersen
Humanitær koordinator
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MEDARBEJDERE I ADRA DANMARK 2018

Jens Vesterager
Generalsekretær

12620 Mediegruppen
13698

STØT ADRA
MOBILEPAY: 21 42 55 55
NETBANK
Registreringsnummer: 9570 kontonummer: 0008688222

BETALINGSKORT

Gå ind på hjemmesiden
12 www.adra.dk

Fast bidrag via Nets/PBS

Et fast månedligt bidrag sikrer langvarig og konstant hjælp. Gå ind på www.adra.dk/stot-nu

