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FN’s 17 Verdensmål danner rammen
om ADRA Danmarks arbejde. Derfor
kan du ved artiklerne se ikonerne for de
Verdensmål, som arbejdet relaterer sig til.
Læs mere her: www.verdensmaalsbogen.dk
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Værdigrundlag:
ADRA Danmark er en
humanitær hjælpeorganisation udsprunget
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.
Vi ønsker, at alle får
mulighed for individuel
udvikling, og vi mener,
at alle har ret til en
retfærdig andel af
jordens ressourcer.
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enkelt bidragsyder.
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Også i 2019
havde verden brug
for ADRA Danmark

Af Jens Vesterager
Generalsekretær i ADRA Danmark

Vi er glade og taknemmelige for,
at ADRA Danmark i 2019 nåede ud
til omkring 600.000 mennesker med
en hjælpende hånd.
I ADRA ønsker vi, at mennesker
skal få oplevelsen af en kærlig Gud
gennem vores hjælpearbejde. Det kan
ske på mange måder, fx når de modtager nødhjælp i form af madkuponer. Når en familie opnår en
større høst, fordi de er blevet
undervist i nye dyrkningsmetoder og
har fået adgang til bedre sorter.
Når et barn får mulighed for at gøre
sin grundskole færdig. Eller når
undertrykte og sårbare erfarer, at
andre står sammen med dem i at tale
deres sag, så individer og lokalsamfund i højere grad får indflydelse
på egne udviklingsmuligheder.
Somme tider møder jeg mennesker,
som drillende og undrende spørger:
”Nytter ADRA’s hjælpearbejde overhovedet? Ser I blivende forandringer som følge af det, I gør?”
Jeg kan af hjertet svare JA! Vores
arbejde nytter, for det viser
eksterne evalueringer, og det
bekræfter vidnesbyrd fra de mennesker, vi har hjulpet. Nogle af dem
møder du på de kommende sider.

Vi bliver ikke færdige, men dygtigere
”Hvorfor bliver der ved med at
være brug for hjælp. Bliver I
aldrig færdige?” bliver jeg
tillige spurgt!
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ADRA Danmark har eksisteret i over
tre årtier, og den verden, vi
lever i, vil fortsat have brug for
os og andre hjælpeorganisationer.
Jorden og alt derpå er i konstant
forandring, og i forandringsprocesser kommer især fattige og udsatte mennesker i klemme. I disse
år bliver klimaændringerne stadig
mere tydelige. Vi oplever konsekvenserne herhjemme, men de er
langt mere alvorlige i det globale Syd. Mennesker har brug for
nødhjælp på grund af krige og
konflikter, men også som følge af
oversvømmelser, tørke og andre
klimaforårsagede problemer, som i
disse år driver millioner på flugt.
Familier har brug for hjælp til at
tilpasse sig en ny klimavirkelighed.
ADRA ønsker både at være en klimaansvarlig organisation, som passer
på skaberværket, og at række ud
til mennesker, der er ramt af
klimaforandringerne.
Vi bliver ikke færdige, men vi
bliver fortsat dygtigere til vores
arbejde. At hjælpe er ikke en
let opgave! Verden bliver mere
kompliceret, og der bliver
stillet flere krav til kvaliteten
af hjælpearbejdet samt til måden,
vi arbejder på.
Læs mere om alt dette på de næste
sider.
God læselyst!

Af Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

Øjenvidneberetning:

Tilbage til skoler
i Upper Nile
I 2019 vendte ADRA tilbage med hjælp til skoler i de områder
i det nordlige Sydsudan, som vi var nødt til at forlade to år
tidligere på grund af brutale kampe

Under flugten
fra Maiwut nåede
12-årige Gatatl
Gatlang Pal Choap
at gribe to af sine
kæreste ejendele;
en skolebog og et
par bukser.

I november var jeg i Sydsudan
for at interviewe børn fra
de skoler i Maiwut-regionen,
som ADRA Danmark støtter med
skolematerialer blandt meget
andet.
Ét er at høre mine kolleger
fortælle om landet. Noget
andet er selv at sætte mine
støvler på den røde afrikanske jord langt væk fra
alting. Derude, hvor børnene
elsker at gå i skole, selvom
de sidder på jorden, mangler
tag over klassen og knap nok
har en pen at skrive med.
Børnene fortalte mig, at
skolegang får dem til at
glemme svære oplevelser for
en stund. Her medvirker
boglig viden til, at de tør
drømme om en god fremtid
og et liv, hvor de ser sig
selv bidrage med deres fulde
potentiale. De fleste elever
drømmer om at blive læger eller
skolelærere, fortalte de.
I starten af 2019 kunne ADRA
endelig vende tilbage til
Maiwut- og Nasir-regionerne i
Upper Nile efter en pause på
to år. I 2017 havde medarbejderne været nødt til at
forlade området på grund

af brutale kampe mellem
regeringen og oppositionen.

Nye bøger og bygninger
I første halvdel af 2019
gennemførte ADRA uddeling af
skolebøger, skolebænke og
legeredskaber samt opsatte
midlertidige klasseværelser
og toiletbygninger på flere
af de otte skoler, vi støtter,
men i august måtte mine kolleger evakueres fra Maiwut på
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grund af kampe mellem stridende grupper. Landsbyens
børn og deres familier
flygtede ud i buskadset, hvor
de opholdt sig i fire uger
uden rent vand, ordentlig mad
eller tag over hovedet.
Oplevelserne sad stadig i de
børn, jeg interviewede, men
nu var hverdagen med skolegang vendt tilbage som en
kærkommen adspredelse.

Nødhjælp i 2019
I 2019 blev det stadig mere tydeligt, at størstedelen af ADRA Danmarks midler nu
går til nødhjælp fremfor mere langsigtede udviklingsprogrammer. Dels i Syrien,
Yemen, Sudan og Sydsudan, hvor vi har længerevarende humanitære indsatser,
dels til akut opståede behov andre steder i verden. Her er et par udpluk!

Hjælp til Syriens mest
sårbare grupper
I Syrien hjalp vi med lettere istandsættelse af skoler, uddeling af skolematerialer,
uddannelse af lærere, psykosocial støtte til skoleelever samt rehabilitering af
vand- og kloakforsyningen i udvalgte områder.
Fokus er på at lave en samlet indsats til gavn for områder med pres på faciliteterne fra
både internt fordrevne og værtssamfundene. Når drikkevand, sanitet og skolegang er sikret,
er det tillige nemmere for tidligere internt fordrevne at vende tilbage til deres hjemegn.
I september fik vi 11 mio. kroner til projektet fra ECHO (EU’s Humanitære Kontor), og i
november modtog vi en enkeltbevilling på 14 mio. kroner fra Danida til det igangværende
arbejde i forskellige områder.

”Vi har skriveborde, lys, tavler og varme i klasseværelserne, og så har vi gode lærere. Det føles, som om
jeg er i himlen. Jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal
takke ADRA. I har gjort mig så glad, og jeg lover at
studere hårdt.”
– Khaled; et af de mange børn, hvis skolegang har stået på standby
på grund af krigen.

Da Etiopien, Malawi og Sydsudan blev ramt
af oversvømmelser på forskellige tidspunkter
i 2019, bidrog ADRA Danmark med penge til
at sikre adgang til rent drikkevand,
midlertidigt husly og hygiejnepakker.

Modtagere af
ADRA’s hjælp efter
cyklonen Idais
hærgen i Malawi.
(Foto: ADRA Malawi)

I Uganda støttede vi bl.a. uddeling af
drikkevandsbeholdere i flygtningelejre.
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Hjælpeaktion
2019
Traditionen tro samlede adventistmenigheder og -skoler ind til Hjælpeaktion
over hele landet. Indsamlingsbeløbet gik som altid til ADRA Danmarks arbejde

Hjælpeaktion går som regel i gang i midten af
året med en enkeltspurt på Færøerne i juni.
Hen over efteråret foregår indsamlingen pletvist
rundt omkring i Danmark.

INDSATSER
STØTTET AF
HJÆLPEAKTION
I 2019
ADRA Danmarks løbende bidrag til
hjælpearbejde i verdens katastrofe- og konfliktområder ville
i flere tilfælde ikke være mulige
uden midlerne fra Hjælpeaktion.
Indsamlede penge gik i 2019 til:
•	
DR Congo-flygtninge i overfyldte
ugandiske flygtningelejre
•	
Ofre for oversvømmelser i
Etiopien, Zimbabwe og
Mozambique
• Rohingya-flygtninge i Bangladesh
•	
Uledsagede flygtningebørn i
Serbiens største asylcenter

Tak til alle de
frivillige, der
hvert år samler ind
til ADRA’sarbejde.
Her ses holdet, som
i juni samlede ind
på Færøerne.

Elever fra Vejlefjordskolen i Daugård nær
Vejle bruger hvert år to dage på Hjælpeaktion.
Skolen, der er grundlagt af Adventistkirken,
skrev i 2019 indsamling nummer 89 på årets
aktivitetskalender.

”Man vil jo gerne hjælpe, men vi unge
er opdraget til at være lidt dovne og
ikke særlig hjælpsomme set i verdens
perspektiv. Derfor er det godt, at
skolen arrangerer indsamlingen, så
jeg får mulighed for at gøre noget.
Det giver en god følelse bagefter.”

I august mødte imponerende 170 op til indsatsen.

– Daniel Johansen, 1.g

Giver en god følelse
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Af Thomas Müller
Bestyrelsesformand

Workshop med
religiøse ledere i Afrika
I foråret 2019 rejste formanden for Adventistkirken i Danmark
til Uganda og Malawi for at inspirere søsterkirkerne til at
bekæmpe negative sociale normer
Som formand for ADRA Danmarks
bestyrelse og leder af Adventistkirken i Danmark rejste
jeg sidste år til Uganda
og Malawi for sammen med
ADRA-medarbejdere at påvirke
ledere fra mit eget kirkelige
bagland. Vi afholdt en workshop i begge lande, hvor også
ledere fra adventisternes
sundheds- og uddannelsesvæsen
var inviteret.
ADRA Danmarks mål er at øge
samarbejdet med Adventistkirkens bagland og netværk,
så de selv forstår at udnytte
deres indflydelse i bekæmpelsen af negative sociale
normer. Religiøse ledere har
stor taleret i den afrikanske
befolkning. Hvis præster
taler for, at f.eks. piger og
kvinder bør have samme muligheder som drenge og mænd, så
lytter folk.

Overraskelsen kom, da de
afrikanske adventister selv
italesatte, at piger har
dårligere mulighed for
skolegang end drenge, og at
kvinder bør have en stærkere
stemme i samfundet. Jeg
oplevede stor åbenhed.
Vi kortlagde omkring 10-15
samfundsnormer, som vi nu
vil samarbejde om at bekæmpe
fra prædikestolen og gennem
kirkens mange forskellige
aktiviteter.

Åbenheden overraskede
På workshoppene blev vi
hurtigt enige om vigtigheden
af at tale de syges samt
udstødtes sag, og at udbredelsen af ægteskaber med
mindreårige piger og teenagegraviditeter er et problem.
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Workshoppene var første
skridt på vejen i ADRA
Danmarks strategi for øget
inddragelse af religiøse
ledere i udviklingsarbejdet.

MALAWI: Ved en
gudstjeneste greb
Thomas Müller chancen
for at tale om, at
pigers og kvinders
stemme er vigtig
for et samfund.

Af Bjørn Johansen
Programkoordinator

Exit Burundi
I 2019 måtte vi skilles fra ADRA-kontoret i Burundi og udfase
vores projekter i landet på grund af en konflikt
Siden ADRA Danmark i 1998
påbegyndte arbejdet i Burundi,
har dette forbedret livsvilkårene for utallige mennesker.
Mere end 6.000 personer har
årligt været direkte involveret i vores projekter, men
langt flere har nydt godt af
de forandringer, projekterne
har skabt. I alle årene var
vores samarbejdspartner ADRA
Burundi.

- Adventistkirken i Burundi –
som umuliggjorde, at vores
partnerkontor kunne fortsætte.
Trods forespørgsler viste
det sig heller ikke muligt
at videreføre vores projekter
gennem andre NGO’er, og som
en konsekvens af det udfasede
vi vores engagement i landet.
Vi håber på at komme tilbage,
når situationen tillader det.

Desværre blev ADRA Burundi
sidste år offer for en
konflikt i kontorets bagland

Vi kan se tilbage på mange
succeser, ikke mindst på
grund af bidrag fra private

Mange succeser

donorer og Danida. 10.412
familier har fået tag over
hovedet gennem vores mangeårige ’Køb et hus i Burundi’
-projekt. Småbønder har fået
nyttige landbrugsfærdigheder,
og gennem vores ’Action for
Social Change’-program (ASC)
har adskillige borgere lært
deres rettigheder at kende,
så de nu kan gå i frugtbar
dialog med hinanden og
myndighederne. En evalueringsrapport viser, at
ASC har skabt varige forandringer.

Nyt hus – nyt liv!
Modeste Habiyambere er stolt af sit hus, som hun fik gennem ADRA.
Med i pakken hørte såsæd til en køkkenhave. Høsten gav så meget
overskud, at Modeste kunne udvide huset og bygge en butik på.

”Før levede jeg et hårdt og skamfuldt
liv i en lille hytte med græstag. Mit
nye hus giver mig sikkerhed og et
trygt sted at sove om natten.”
– Modeste Habiyambere
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Af Agyedho Bwogo
Programkoordinator

Vi bringer erfaringer
fra Sudan ind i Etiopien
I 2019 startede vi vores RiHA-program op i Etiopien baseret
på fem års erfaringer fra Sudan. I begge lande arbejder vi i
krydsfeltet mellem nødhjælp og udvikling
I 2019 skrev vi Etiopien på
listen over lande, vi arbejder
i. Efter fem års positive
erfaringer i Sudan med
komponenterne i RiHA-programmet (Resilience in the Horn
of Africa) udbreder vi dem
nu til området Gode i Etiopiens tørre Somali-region. Her
såvel som i Sudan kæmper befolkningen med konsekvenserne
af klimaforandringer og deraf
afledte konflikter. Målet med
RiHA er at gøre befolkningen
modstandsdygtig, så de uafhængigt af fx tørke, oversvømmelse og inflation kan skabe
sig et stabilt levebrød.

Med RiHA arbejder vi i krydsfeltet mellem nødhjælp og
udvikling. I fagtermer
kaldes dette ’midtimellem’
for nexus.

Landbrugsviden tilpasset
kvægnomader
Overordnet danner vi sammen
med de lokale samfund nogle
demokratiske rammer såsom
borgergrupper, inden for
hvilke befolkningen lærer
at identificere og løse egne
problemer.
Sideløbende undervises de i
at dyrke jorden under stadig

Investering gav råd til skolegang
SUDAN: Nuralsham er mor til otte børn. Med et lån fra sin
VSLA-gruppe på ca. 64 kroner investerede hun i købmandsvarer til videresalg. For overskuddet købte hun en ged.
I dag ejer Nuralsham 11 geder og sælger fortsat købmandsvarer. Nu har hun råd til at sende børnene i skole.
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mere utilregnelige vejrforhold. RiHA inkluderer desuden
metoden ’Pastoralist Field
Schools’, som er landbrugsundervisning tilpasset
kvægnomader fremfor småbønder.
Derudover har ADRA nu også
i Etiopien introduceret de
såkaldte spare-lånegrupper
(Village Savings and Loan
Associations, VSLA), som
er en form for ultralokal
andelssparekasse, der
fremmer iværksætteri og
generelt styrker lokalsamfundets robusthed.

Økonomi
Her får vi pengene fra:

Det bruger vi pengene til:

1%

3%

Hjælpeaktion

Administration

4%

Andre indtægter

9%

2%

Udgifter
2019

Indtægter
2019

Fundraising og
kommunikation

EU udvikling

19%

EU nødhjælp

22%
Danida
udvikling

95%

45%

Projektudgifter

Danida
nødhjælp

Nøgletal
Resultatopgørelse 2019

DKK i tusinder

Indtægter
Offentlige bidrag
Private bidrag
Heraf overført til næste år

Indtægter i alt

Tilskud til partnere

DKK i tusinder

Aktiver
91.410

Inventar og driftsmidler

4.369

Forudbetalte projektmidler

4.472

Tilgodehavender

100.251

Udgifter
Aktivitets- og driftsomkostninger
i projekter

Balance 31. december 2019

Likvide midler

Aktiver i alt
92.604
189

Fundraising og kommunikation

2.103

Administration

2.954

Udgifter i alt

97.850

Årets resultat

2.401
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90
11.720
470
18.552

30.832

Passiver
Fri egenkapital

10.533

Ikke anvendte formålsbestemte
midler

18.656

Andre finansielle forpligtelser

Passiver i alt

1.643

30.832

Sket på kontoret
i 2019
Ny hjemmeside
Af Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Klimapolitik
på kontoret
Meget af ADRA Danmarks
arbejde har fokus på klima,
fx klimatilpasset landbrug,
træplantning og energibesparende komfurer. Derfor
var det naturligt for ADRA
Danmark at udvikle en politik
for, hvordan vores dagligdag
på kontoret også kan blive
klimavenlig. Kontoret lavede
en fælles brainstorm og søgte
også inspiration udefra
– bl.a. i Grøn Kirkes
tjeklister.
Organisationens største klimasynd er flyrejser, som er svære
at undgå, når vi arbejder i
Afrika og Mellemøsten. Men
i det mindste kan vi betale
klimakompensation. Vi er
blevet bedre til at spare på
varme, vand, printerpapir
osv. og til at sortere
affald. Vi er ikke i mål
endnu, men godt på vej!

I september lancerede vi
vores nye hjemmeside. Den
gamle trængte til en større
opdatering. Noget af det nye
på siden er vores fokus på
de mange gode historier fra
vores arbejde ude i verden.
Livshistorierne, som de
kaldes, er tydeligt placeret
i menuen.

Af Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

vores politikker er, og hvem
vi samarbejder med.
På medarbejdersiden svarer
alle på, hvorfor de arbejder
for ADRA. Det kan jeg rigtig
godt lide, fordi det bliver
så tydeligt, at mine kolleger
og jeg brænder for vores
arbejde. Vi er selv glade for
resultatet!

På adra.dk gør vi i dag ekstra
meget ud af at fortælle,
hvordan vi arbejder, hvad

Af Jens Vesterager
Generalsekretær

Kvalitetssikring
og certificering
I NGO-branchen er der et voksende fokus på professionalisering og kvalitetssikring. Et fælles sæt standarder
- ’Core Humanitarian Standards’ - er blevet udviklet.
I november blev vores løbende arbejde på at leve op til
standarderne godkendt. Vi forventer, at CHS-certificeringen snart er i hus.
Også ADRA-netværket har mål om løbende dygtiggørelse.
I 2019 udrullede ADRA International et system ved navn
’ADRA Accreditation and Licensing’ for at professionalisere ADRA globalt. I 2019 modtog ADRA Danmark en ny
licens og akkreditering.
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Kristel Krøll Thomsen
Økonomichef

Nils Rechter
Administrationschef

Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Ashton Mandrup
Assisterende programchef

Agnar Jacobsen
Controller – Danmark

Steen Knudsen
Controller – Udland

Søren Theilgaard
Programkoordinator for landbrug
og privatsektor-samarbejde

Bjørn Johansen
Programkoordinator

Laura Nielsen
Programkoordinator
(Barsel)

Ole Ramsing
Programkoordinator
(Barselsvikar)

Agyedho Othwonh Bwogo
Programkoordinator

Katharina Ahrens
MEAL-rådgiver

Karen Garly Andersen
Humanitær koordinator

Adriana Ferracin Kleivan
Humanitær koordinator

Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

Laura Reiter Resenbro
Event- og
administrationsmedarbejder

Maria Abildstrøm Bøg
Fundraiser

Allan Jørgensen
Projektsupervisor i Sydsudan
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Medarbejdere i ADRA Danmark 2019 - ved årets udgang

Jens Vesterager
Generalsekretær

12620 Mediegruppen
15080

Støt ADRA
MOBILEPAY: 123 842
NETBANK
Registreringsnummer: 9570 kontonummer: 0008688222

BETALINGSKORT

Gå ind på hjemmesiden www.adra.dk/stoet-os

Fast bidrag via Nets/PBS
Et fast månedligt bidrag sikrer langvarig
og konstant hjælp.
Gå ind på www.adra.dk/stoet-fast
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