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Vi vil fortsat styrke 
kampen for frihed  
og retfærdighed

Værdigrundlag:
ADRA Danmark er en 
humanitær hjælpe-
organisation 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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Fradragsberettigede  
gaver til ADRA 
Danmark:
Ligningslovens §8A 
giver mulighed for 
fradrag på selvan-
givelsen for gaver til 
ADRA Danmark på op til 
17.000 kroner for hver 
enkelt bidragsyder.  
Arv og legater til ADRA 
Danmark er fritaget for 
arveafgift. ADRA 
Danmark rådgiver gerne 
i forbindelse med både 
arv, gave- og 
fradragsmuligheder.

ADRA Danmark er medlem 
af ISOBRO

Følg os:
Facebook: ADRA Danmark
Instagram: adra_dk 
Twitter: ADRA_Danmark

ADRA Danmark
Concordiavej 16
2850 Nærum 
Tlf: +45 4558 7700

ADRA står altid sammen med de fat-
tigste, mest undertrykte og nød-
lidende mennesker i verden, uanset 
om behovet for hjælp handler om at 
undgå sultedøden, at opnå beskyt-
telse, få tag over hovedet som 
flygtning eller at få hjælp til at 
italesætte uretfærdighed og under-
trykkelse. Vores kristne værdisæt 
byder os at hjælpe vores næste. 

Nøden blev ikke mindre i 2020, men 
året blev meget anderledes end 
planlagt. På grund af Corona-pan-
demien var vi nødt til at reagere 
hurtigt på konstante forandringer. 
Heldigvis lykkedes det ADRA at 
fortsætte hjælpearbejdet i verden 
til trods for praktiske udfor-
dringer. Læs mere om dette på de 
følgende sider. 

Mere vanskeligt blev det at gen-
nemføre ADRA’s årlige indsamling 
’Hjælpeaktion’ både herhjemme og 
på Færøerne, fordi frivillige ikke 
kunne gå fra dør til dør med bøt-
terne. Alligevel oplevede vi gav-
mildhed og glade givere i ADRA’s 
støttekreds. Læs eksempelvis om, 
hvordan unge fra Vejlefjordskolen 
på kreativ vis formåede at samlede 
penge ind til vores arbejde. 
 
Verden er i forandring – og på 
mange måder ikke til det bedre,  
desværre! Vi ser i disse år globale 
tendenser, som er skræmmende. Nye 

undersøgelser1 viser, at omkring 
2 milliarder mennesker i verden 
lever uden demokratiske friheds-
rettigheder eller kun i lille grad 
ser dem gennemført. Kun omkring 
3,4 procent af verdens befolkning 
lever i såkaldte ’åbne’ samfund 
som det danske, hvor staten både 
beskytter og udvikler borgerret-
tigheder. Desværre har pandemien  
trukket mange lande i den forkerte  
retning, hvad det angår. ADRA  
arbejder for at udvikle stærke  
civilsamfund, hvor menneskerettig-
hederne overholdes, så borgerne 
frit kan organisere sig, udtrykke 
deres holdninger, tage ansvar og 
deltage i demokratiske processer.  
At fortsætte dette arbejde er 
måske mere presserende end nogen-
sinde! 

Hvordan ADRA Danmark gør en for-
skel i verden og hvilke strategiske 
overvejelser, vi har gjort os for 
vores fremtidige arbejde, kan du 
læse mere om i dette årsmagasin.  
Vi ønsker fortsat at være en orga-
nisation, som på vegne af Adven-
tistkirken støtter sultne og syge, 
redder liv samt hjælper mennesker, 
der er på flugt. Samtidig fortsætter 
vi kampen for frihed og retfærdighed  
for verdens undertrykte – især 
kvinder og piger. Jesus kom med 
håb, og han løftede de fattige og 
undertrykte. ADRA ønsker at gå i 
samme spor.

Da Corona stjal fokus                                                 
Corona tvang ADRA-medarbejdere til at være kreative og 
finde alternative løsninger i en helt ny situation

I foråret 2020 bragte Corona- 
pandemien os pludselig i en 
situation, som ingen havde 
forudset. Danmark lukkede 
ned, og det samme gjorde det 
meste af verden. De menne-
sker, som i forvejen var  
marginaliserede, blev aller-
hårdest ramt af udgangsfor-
bud, forsamlingsforbud med 
mere. Der var eksempelvis ingen 
hjælpepakker til kvinden, der 
før nedlukningen lige akkurat 
overlevede ved at sælge tomater 
på gaden i Uganda. 

Mange af ADRA Danmarks projekt- 
aktiviteter i humanitære 
kriser og fattige lande måtte 
sættes i stå, og vi blev selv 
afskåret fra at rejse dertil 
for at følge projekterne og 
tale med partnerne.

Sange, tv og radio
Heldigvis var Danida, vores 
største donor, fleksibel og 
gav os mulighed for at bruge 
nogle af vores projektmidler 
på ’COVID-indsatser’. Vi fik 
også en ekstra pulje på 4 
mio. kroner til dette arbejde, 
og de blev især brugt til 
forebyggelse af smitte. 

I Malawi lavede vi for  
eksempel tv-programmer, der 
på humoristisk vis opfordrede 
folk til at bruge mundbind 
og vaske hænder. I Yemen og 
Uganda sørgede vi for facili-
teter til håndvask og støt-

tede oplysningskampagner med 
sange, radioudsendelser og 
informationsmateriale. 

I vores projektområde i Syd-
sudan, hvor skolerne lukkede 
i marts, var hjemmeskoling 
ikke en mulighed. Der er knap 
elektricitet og skolebøger 
– og slet ikke computere og 
virtuel undervisning. Ikke 
engang radiosignalet når 
derud. Her blev løsningen at 
indspille undervisningsses-
sioner, der blev afspillet 
på højttalere for de ældste 
klasser, som skal til eksamen. 
Således tvang Corona os og 
vores partnere til at være 

kreative og finde alternative  
løsninger i en helt ny  
situation. 

Af Helene Ellemann-Jensen
Programchef

  

Af Jens Vesterager
Generalsekretær i ADRA Danmark

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

Adgang til håndvask i Uganda

I 2020 støttede ADRA 
Danmark forebyggelse  
af COVID-19 i:
Yemen, Sydsudan, Etiopien, 
Tanzania, Malawi, Sudan, 
Uganda, Libanon, Laos og 
Indien

1. https://monitor.civicus.org/

Et klip fra
tv-program i Malawi
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Nødhjælp i 2020
Støtte fra fond og  
Danmarks Indsamling

Støtte til Yemen 
fra fonde

Problemer med 
at overføre 
penge til Syrien

Midler fra fonde gjorde i 2020 gavn i flere ADRA-projekter. Ligeledes bakkede danskerne 
flot op om vores indsamlinger gennem året. Dog ville ingen af vores længerevarende 
nødhjælpsindsatser være mulige uden finansiering fra Danida og EU’s Humanitære Kontor, 
ECHO. Her er et par udpluk af vores humanitære arbejde!

Verdens største humanitære katastrofe finder 
fortsat sted i Yemen. Omkring 2 millioner 
børn er underernærede og har ringe mod-
standskraft overfor sygdomme.

Novo Nordisk Fonden, Augustinusfonden og 
Bygma Fonden ønskede i 2020 at støtte op om 
ADRA’s indsats mod sult og Corona i landet. 

Med henholdsvis en lille million, 500.000 
og 200.000 kroner fra de tre fonde kunne 
ADRA række ud til omkring 1.850 mennesker. 
Indsatsen gik ud på at overføre pengebeløb 
på udvalgte familiers bankkonti, så de selv 
kunne købe mad og derved puste liv i den 
lokale fødevarehandel. Derudover blev  
familierne klædt på med viden om ernæring 
og forebyggelse af Corona. 

Målgruppen var de mest udsatte befolknings-
grupper såsom familier med små børn, gravide,  
mennesker med handicap og kvindelige  
eneforsøgere. 

Lige knap en million kroner gav Novo 
Nordisk Fonden til ADRA’s arbejde blandt 
børn i Upper Nile, Sydsudan. Samme projekt 
blev oprindeligt startet op med midler fra 
Danmarks Indsamling 2020. 

Upper Nile er et område plaget af uro, 
hvor mange børn er mærkede af krig og flugt 
eller af en barndom med vold og overgreb.

I projektet giver uddannet personale 
blandt andet psykosocial støtte til skole- 
børn og deres mindre søskende. Særlige  
bygninger til formålet var ved årets ud-
gang tæt på at være færdigetablerede på 
tre af de skoler i Nasir-regionen, hvor 
ADRA i forvejen støtter uddannelses- 
aktiviteter.

Samtidig har ADRA etableret børnegrupper, 
hvor børnene lærer om børns rettigheder 
etc. Her bliver deltagerne tillige under-
vist i konfliktløsning og i at tale deres 
egen sag.

For at beskytte børnene er det vigtigt, at 
alle i lokalsamfundet kender og respekterer 
børns rettigheder. Derfor underviser  
ADRA også forældre, lærere og lokale  
myndigheder.

Sydsudan: Siden fødslen har fireårige Nyandit 
Ruachkuoth været blind på det ene øje og ude af 
stand til at gå. Helt fra start var pigen ramt på 
selvværdet, og hun græd, når hun så andre børn 
løbe og lege. Efter at have modtaget psykosocial 
støtte gennem ADRA-projektet er hendes selvbillede 
og humør vendt fra minus til plus. 
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Gennem hele året havde ADRA Danmark pro-
blemer med at få bankerne til at overføre 
midler fra Danida og ECHO til vores pro-
jekter i Syrien for de mennesker, der har 
allermest brug for hjælpen. Årsagen var de 
sanktioner, det internationale samfund har 
pålagt landet. Selvom hjælpeorganisationer 
ikke er omfattet af sanktionerne, har  
bankerne været tilbageholdende.

Få overførsler lykkedes, og projekter 
kunne køre – dog på et lavere blus og 
langt fra svarende til de muligheder, vi 
havde for at støtte skolebørn og familier. 
Pengene er ikke tabt, og vi leder fortsat 
efter banker, der kan og vil samarbejde.

Banker har gjort det svært 
at overføre midler til vores 
skoleprojekter i Syrien

Kursus i Yemen om 
god håndhygiejne

Støtte efter tyfoner
Efter at tyfoner i oktober ødelagde boliger og smålandbrug 
i Cambodia, Vietnam og Filippinerne sendte ADRA Danmark ca. 
215.000 kroner afsted til støtte for de berørte mennesker. 
Pengene, der alene bestod af indsamlede midler, gik til 
uddeling af hygiejnepakker og kontanter, så omkring 2.500 
familier selv kunne købe mad og andre nødvendigheder.

Modtager af  
hygiejnepakker  
i Cambodia 
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Exit Malawi og  
tilbage i Tanzania

Hjælpeaktion 2020

I 2020 måtte vi udfase vores program i Malawi. Til gengæld er 
vi vendt tilbage til Tanzania efter 12 års pause

Corona gjorde indsamlingen til en forhindringsbane, men kreative frivillige 
formåede at igangsætte nye tiltag. Tak til adventistmenigheder og Vejlefjordskolen 
for indsatsen med at rejse 506.842 kroner til Hjælpeaktion trods vanskelige vilkår

Gennem 29 år og med i alt 183 
mio. kroner fra Danida har 
ADRA Danmark og ADRA Malawi 
forbedret levevilkårene for 
utallige mennesker.

Landbrugs-, sundheds- og HIV/
aids-projekter samt ikke 
mindst vores ’Action for 
Social Change’-program har 
gennem årene skærpet borgeres 
viden om egne rettigheder og 
styrket deres evne til at gå 
i dialog med myndigheder for 
at sikre sig bedre adgang 
til den service, de har ret 
til, herunder skolegang og 
sundhedsydelser. Udfordrende 
radio- og tv-programmer har 
bidraget væsentligt til den 
offentlige debat og medvirket 
til forandringer.  

Desværre viste det sig gennem 
2019, at ADRA Malawis ledelse  
ikke længere levede op til ADRA’s 
krav om rettidig omhu, trans-
parens og god ledelse. Trods 
rådgivning fra ADRA Danmark og 
øvrige ADRA-partnere iværksatte  
ledelsen ikke de ændringer og  
tiltag, som kunne have genskabt 
tilliden. Derfor måtte vi ud-
fase vores program i Malawi.

Tanzania
Principperne fra ’Action for 
Social Change’-programmet 

bliver nu videreført i Tanza-
nia, hvor vi senest støttede 
projekter i 2008. I første 
omgang sker det i forbindelse 
med et landbrugsprojekt, som 
vi udruller i samarbejde med 

en lokal organisation,  
RECODA, et landbrugsuniver-
sitet samt ADRA Tanzania. 
Samarbejdet med sidstnævnte 
har indtil nu også omfattet 
et coronaprojekt.

Malawi: Før kunne Patuma Semista hverken forstå medicin-vej-
ledninger eller udregne priser, når hun forsøgte at gøre for-
retning. Som mor til otte børn bekymrede hun sig konstant og 
var ekstremt fattig. Da hun som en del af ADRA’s program lærte 
at læse og skrive, forandrede det hendes liv. Iboende talenter 
blev nu udfoldet, og i dag har hun både egen forretning og 
arbejder som lønnet mentor for kvinder. 

Af Bjørn Johansen
Programkoordinator

Færinger 
bidrog trods 
aflysning

Vejlefjordskolen 
tænkte ud af boksen 

På Færøerne møder de frivillige 
indsamlere fra forskellige ad-
ventistmenigheder altid gavmilde 
og glade givere, men i år var 
husstandsindsamlingen sløjfet 
på grund af pandemien. Folderen 
blev dog sendt ud til en del 
private adresser, og Hjælpeaktion 
modtog omkring 200 indbetalinger. 
Tak til færingerne for de i alt 
85.535 kroner. Hjælpeaktion 2020 på Vejlefjordskolen blev en 

digital succes. I stedet for at samle ind ved 
dørene appellerede nogle elever til deres net-
værk via en reklamefilm på Facebook. Andre samlede 
penge ind ved eksempelvis at vaske biler. Klas-
serne kæmpede heroisk for at opnå prisen som det 
klassetrin, der samlede flest penge ind. Tilsammen 
nåede eleverne op på 55.032 kroner.

Indsatser støttet af Hjælpeaktion
Med midler fra Hjælpeaktion var vi i 2020 i stand til at støtte indsatser som:
• Uddeling af madrasser og tæpper til mennesker berørt af vulkanudbrud på Filippinerne
• Uddeling af hygiejnepakker og mad til orkanofre i Honduras 
•  Uddeling af kontanter til libanesiske familier, så de selv kunne købe mad efter  

at have mistet deres ejendele ved en eksplosion i Beiruts havn

En kvinde modtager 
mad i Honduras
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40%
Danida 

nødhjælp
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ADRA Danmarks  
strategi 2020-2024

Vores mål er at lindre menneskelig lidelse, opbygge modstandsdygtighed og støtte 
mennesker i at tage ejerskab over egen udvikling. Se et udpluk af strategiens fire 

fokusområder. Læs resten på www.adra.dk

Vi understøtter menneskers bestræbelser  
på at skabe sig et levebrød, så de  
kan arbejde sig ud af fattigdom, være 
selvhjulpne og blive modstandsdygtige 
overfor fx tørke, oversvømmelse,  
konflikter og sygdom.  

Udviklingen af et stærkt civilsamfund  
er det bedste våben mod undertrykkelse,  
diskrimination og fattigdom og kan gavne 
den kollektive tilpasning til klima-
forandringer. Vi hjælper folk til at 
kende deres rettigheder, så de kan gå 
i fredelig dialog med myndigheder om at 
få opfyldt deres ret til fx skolegang og 
sundhedsydelser og i dialog med hinanden 
for at fremme lige muligheder for begge 
køn.

Nøgletal

Økonomi

 

Indtægter
Offentlige bidrag 76.211

Private bidrag 6.644

Formålsbestemte midler overført  
fra sidste år 18.656

Formålsbestemte midler overført  
til næste år -33.155

Indtægter i alt 68.356

Omkostninger
Aktivitets- og driftsomkostninger 
i projekter 62.723

Tilskud til partnere 21

Fundraising og kommunikation 2.242

Administrationsomkostninger 2.862

Udgifter i alt 67.883

Årets resultat 437

Aktiver
Inventar, udstyr og driftsmidler 30

Forudbetalte projektmidler 10.941

Tilgodehavender 2.267

Likvide midler 32.615

Aktiver i alt 45.854

Passiver
Fri egenkapital 10.970

Ikke anvendte formålsbestemte 
midler 33.095

Periodeafgrænsningsposter 227

Andre finansielle forpligtelser 1.563

Passiver i alt 45.854

Resultatopgørelse 2020 Balance 31. december 2020

Her får vi pengene fra: Det bruger vi pengene til:

1%
Hjælpeaktion

6%
Andre indtægter

6%
EU udvikling 

21%
EU nødhjælp 

 

4%
Administration

3%
Fundraising og 
kommunikation

DKK i tusinder DKK i tusinder

93%
Projekt- 
udgifter

26%
Danida 

udvikling

Indtægter 
2020

At forbedre levebrødet for fattige  
og kriseramte

At udruste civilsamfund til at tage  
ejerskab over egen udvikling

21

Ved langvarige kriser er menneskers 
umiddelbare behov oftest mad, vand, 
husly og beskyttelse. Arbejdet med at 
opfylde disse behov kombinerer vi så 
vidt muligt med indsatsen for at styrke 
modstandsdygtigheden hos kriseramte  
mennesker. For at samfund kan blive  
robuste, fremmer vi bl.a. retten til 
sikre og trygge miljøer for de mest  
sårbare - oftest kvinder og børn.

Køn har indflydelse på menneskers mulighed 
for at klare sig i livet. For at styrke 
kvinders evne til at klare modgang  
støtter vi dem i at få samme adgang som 
mænd til uddannelse, til at tjene og 
låne penge, til landbrugsjord, husdyr, 
til at få indflydelse på familiens og 
samfundets beslutninger og til at  
bestemme over egen krop. 

At afhjælpe menneskelig lidelse  
i kriser og nødsituationer

At fremme lige rettigheder og 
muligheder for mænd og kvinder

Udgifter
 2020
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Jens Vesterager
Generalsekretær

Nils Rechter
Administrationschef

Agyedho Othwonh Bwogo
Programkoordinator 

Karen Ansbæk
MEAL-rådgiver 

Insa Deimann
Humanitær koordinator

Ashton Mandrup
Assisterende programchef  

Agnar Jacobsen
Controller – Danmark 

Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Katrine Skamris
Økonomichef 

Helene Ellemann-Jensen
Programchef

Bjørn Johansen
Programkoordinator

Laura Nielsen
Programkoordinator

Pia Jensen
Humanitær koordinator

Adriana Ferracin Kleivan
Humanitær koordinator

Søren Theilgaard
Programkoordinator for landbrug  

og privatsektor-samarbejde

Kristel Krøll Thomsen
Controller 

Steen Knudsen
Controller – Udland

Maria Lykke Andersen
Kommunikationsmedarbejder

Laura Reiter Resenbro
Event- og administrations-

medarbejder (Barsel)

Berit Carius Hummelshøj
Event- og administrations- 
medarbejder (Barselsvikar)

Maria Abildstrøm Bøg
Fundraiser 

Allan Jørgensen
Projektsupervisor i Sydsudan

Sket på kontoret 
i 2020

Hjemmearbejde 
på fredage 
I marts gjorde Corona hjemmear-
bejdsdage til normalen for dan-
skerne! Siden januar havde ADRA 
Danmark ellers taget et større 
skridt i tråd med udviklingen 
på arbejdsmarkedet og givet de 
ansatte mulighed for at arbejde 
hjemme på fredage. Formålet var 
at give medarbejderne ro til for-
dybelse, og ordningen er fortsat.

Ny blåstempling fra EU 
ADRA Danmark har siden 2014 været en fast del af EU’s finanslov, og  
i december modtog vi igen en blåstempling fra EU’s Humanitære Kontor, 
ECHO. Som én af kun syv danske NGO’er er vi fundet værdige til at  
ansøge EU om støtte til humanitære projekter de næste syv år frem.

I 2020 støttede ECHO vores nødhjælpsindsatser i Sudan og Syrien,  
og med tiden er EU blevet en af vores helt store bidragydere. 

Udgivelse af  
Verdensmålsbog  
Er Bibelen og teologisk 
refleksion en ressource i 
arbejdet for at nå FN’s 17 
Verdensmål? Det mener vi i 
ADRA, Folkekirkens Nødhjælp, 
Center for Kirkeligt Udvik-
lingssamarbejde og Folke- 
kirkens mellemkirkelige Råd. 
Derfor gik vi i 2020 sammen 
om at udgive en inspirations-
bog til kirker og kristne 
netværk. Udgivelsen hedder  
’Verdensmålsbogen – FN’s 
Verdensmål i lyset af den 
kristne tro’.

Bogen giver refleksioner 
over, hvad Bibelen og  
kristendommen har at sige 
til hvert enkelt Verdensmål. 
Hvert af de 17 temaer slutter 
med forslag til sange, en 
bøn, spørgsmål til debat og 
opfordring til handlinger. 

Bestil et gratis  
eksemplar på info@adra.dk

Hussalg i Uganda
Efter gennem 14 år at have bygget 10.412 huse doneret af private til 
udsatte familier i Burundi, flyttede vi husprojektet til Uganda. Giverne 
kan i dag donere hele, halve og kvarte huse med toilet, bad og tilbehør 
såsom frugttræer. Modtagerne er primært flygtninge fra DR Congo.

Af Nils Rechter
Administrationschef 

Af Signe Lund Christensen
Kommunikationschef

Af Maria Bøg
Fundraiser 

Af Jens Vesterager
Generalsekretær
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Medarbejdere i 
ADRA Danmark 2020  
- ved årets udgang



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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