
VIL DU BIDRA TIL 
Å FORANDRE VERDEN?

BLI pARTNER FOR NøDhjELp Og UTVIkLINg
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SOM SkApER STOLThET
Og ENgASjEMENT
kirkens Nødhjelp inviterer din bedrift, skole, menighet eller forening til et 
strategisk partnerskap med kirkens Nødhjelp. Sammen med oss kan din 
organisasjon bidra til å redde og beskytte liv, samtidig som dere skaper  
engasjement og stolthet internt og styrker deres omdømme eksternt.

Denne katalogen presenterer noen av mulighetene for støtte til katastrofe-
innsats og langsiktige utviklingsprosjekter som kirkens Nødhjelp tilbyr din  
organisasjon.

pARTNERSkApET  
gIR MULIghET FOR:

• Å dele kompetanse om miljø, utvikling og etikk

• Å få tilgang til vår brede kultur-  og  
 landkompetanse

• Å involvere medarbeidere/medlemmer/elever  
 på deres premisser

• Å utvikle en god CSR-praksis i bedriften

• Å besøke våre prosjekter internasjonalt

ET pARTNERSkAp

Vi valgte Kirkens Nødhjelp
fordi det er en seriøs
samarbeidspartner
med godt omdømme. 

Arnt øyvind Siem, daglig leder i 
Nordveggen AS, som bidrar til å forbedre 
levevilkårene for et lokalsamfunn gjennom  
et vannprosjekt i Zambia

“

Foto: Anders hagen
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Som Katastrofepartner bidrar din orga-
nisa sjon med en årlig støtte til vårt 
katastrofe fond, som er øremerket 
kirkens Nødhjelps livreddende innsats i 
katastrofesituasjoner. Fondet bidrar til at 
kirkens Nødhjelp kan reagere raskt og 
med en større kapasitet i en tidlig fase 
av nødhjelpsarbeidet, spesielt på viktige 
områder som vann, sanitærløsninger  
og hygiene.

Ta kontakt med vårt servicesenter på tlf.  
22 09 27 00 eller e-post til nca-oslo@nca.no  
for mer informasjon om katastrofe-
partnerskap.

Foto: Arne grieg Riisnæs/kirkens Nødhjelp

Ingen vet når eller hvor i verden den neste store  
kata strofen inntreffer, men vi vet én ting: det er alltid 
de fattigste og mest sårbare som blir hardest rammet. 
Med hjelp fra din organisasjon kan vi bygge opp en 
enda bedre katastrofeberedskap, redde og beskytte liv, 
gi håp og bidra til å utvikle en mer rettferdig verden.

kirkens Nødhjelp kan tilby en rekke alternativer for norske bedrifter, skoler, 
menigheter og foreninger som ønsker å støtte vårt arbeid for å forebygge 
humanitære katastrofer, eller som vil engasjere seg i et av våre mange  
utviklingsprosjekter.

– Og pengene kommer frem! Rundt nitti kroner av hver hundrelapp som 
kanaliseres gjennom kirkens Nødhjelp går til å bedre levekårene for dem 
som trenger det mest.

gjENSIDIg SAMARBEID FOR 

kATASTROFEhjELp,
hÅp Og UTVIkLINg

VI SØKER 
KATASTROFEPARTNERE

Som Prosjektpartner bidrar din organ  i-
sasjon som fast støttespiller til et konkret 
utviklingsprosjekt. Dere velger selv 
hvilket prosjekt pengene skal gå til og får 
følge utviklingen i prosjektet eller landet 
over tid. på de følgende sidene finner du 
eksempler på en rekke ulike prosjekter  
som trenger støtte fra engasjerte  
aktører i norsk samfunnsliv. Mange  
små og store norske organisasjoner del-
tar som prosjektpartnere og bidrar til å  
forandre verden.

Ta kontakt med vårt servicesenter på tlf.  
22 09 27 00 eller e-post til nca-oslo@nca.no  
for mer informasjon om prosjektpartner-
skap.

VI SØKER 
PROSJEKTPARTNERE
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BIAFRA 1969

Biafra ble selve begrepet på verdens sultkatastrofer. Bildene av sultende barn med 
oppblåste mager flimret over tv-skjermene i de tusen hjem. Elias Berge, daværende 
generalsekretær i kirkens Nødhjelp, ledet innsamlingen og hjelpearbeidet i Biafra, 
Nigeria. kirkens Nødhjelp ga humanitær bistand i områder som ikke var kontrollert 
av noen anerkjent stat, og der forholdene for humanitært arbeid var svært vanskelige. 
Mange forbinder fremdeles kirkens Nødhjelp med «fiskerpresten fra Sunnmøre» som 
vendte tilbake fra krigens herjinger og ba det norske folk om hjelp. Og folk svarte på 
nødropet på en enestående måte.

Arkivfoto: kirkens Nødhjelp

HAITI 2010

En jordskjelvkatastrofe kunne knapt rammet et mer sårbart område enn haiti, det 
fattigste landet på den vestlige halvkule, der rundt 80 % av befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen. Etterkommerne etter slaver fra Vest-Afrika har opplevd brutale 
diktatorer, mer enn 30 statskupp og utallige naturkatastrofer. jordskjelvet 12. januar 
2010 krevde 200 000 menneskeliv, skadet 300 000 og gjorde 1,5 millioner hjemløse. 
Med 6 lokale partnerorganisasjoner, 3 av dem eksperter på katastrofearbeid, kunne 
kirkens Nødhjelp komme i gang med livreddende innsats fra dag én.

Foto: johan hindahl/kirkens Nødhjelp

TSUNAMIEN 2004

2. juledag slo tsunamien inn over strender, hoteller og fattige fiskerlandsbyer i deler av 
Sørøst-Asia og krevde minst 230 000 menneskeliv. Mange mennesker mistet ikke bare 
sine kjære, men også sitt livsgrunnlag. De fleste nordmenn kjente til noen av ofrene, 
og tsunamien utløste en historisk giverglede. kirkens Nødhjelp samlet inn 84 millioner 
kroner, og var til stede med rent vann, trygge sanitærforhold, mat og nødhjelpsartikler. 
Resten av midlene ble disponert til det langsiktige arbeidet med gjenoppbygging og 
utvikling av fattige lokalsamfunn i katastrofeområdene.

Foto: heidi B. Bye/kirkens Nødhjelp

For mer informasjon om katastrofepartnerskap, se egen  
brosjyre eller www.kirkensnodhjelp.no.

Foto: Arne grieg Riisnæs/kirkens Nødhjelp. Midterste nede: Arkivfoto/kirkens Nødhjelp



6 KATALOG FOR SAMARBEIDSPARTNERE

RETT TIL VANN OG HELSE (s. 5–11)

LIKESTILLING OG KVINNERS 
RETTIGHETER   (s. 15–16)

KLIMARETTFERDIGHET (s. 12–14)

ØKONOMISK RETTFERDIGHET (s. 17–18)

RETT TIL FRED OG SIKKERHET (s. 16)

kirkens Nødhjelp har en rekke utviklings-
prosjekter som trenger faste støttespillere. 
Det kan være en landsby som mangler 
rent vann, eller små foretak som trenger 
etableringsstøtte. kanskje handler det om 
å gi barn og unge en bedre fremtid. Tror 
du dette kan engasjere på din arbeids-
plass eller skole – i menigheten eller  
foreningen?

pROSjEkTSTøTTE
VELg ET 
pROSjEkT SOM 
ENgASjERER 
DEg

Dere velger selv hvilket prosjekt pengene skal gå til, og dere kan 
følge utviklingen i prosjektet eller landet over tid. Å vite at en 
sammen kan bidra til å utvikle et lokalsamfunn, skaper felleskap 
og engasjement i gruppen.
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Kirkens Nødhjelp har prosjekter innenfor 
disse fem temaområdene: 
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ETIOPIA: RETT TIL VANN OG HELSE

Bakgrunn 
Vann er nødvendig for alt liv på jorda, men mange  
mennesker lever likevel uten tilgang på rent drikkevann. 
Vann er en nøkkel til å bekjempe fattigdom. Bedre tilgang 
til vann kan lette arbeidsbyrden for kvinner, og dermed 
fremme bedre utdanning for jenter. Vann kan sikre mat-
produksjon, forebygge sykdom og forhindre konflikt. 
Derfor er vann en av hovedprioriteringene i kirkens Nød-
hjelps aktiviteter rundt om i verden.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
I Etiopia har vi helt siden 1980-tallet hatt mange store 
og små vannprosjekter med meget gode resultater. Etter 
grundig planlegging i samarbeid med lokalbefolkningen,
foretas brønnboringer av vårt omreisende vannboreteam. 
Brønnene ferdigstilles, hånddrevne og elektriske pumper 
installeres og egne vannkomiteer opprettes.

Vannkomiteene er viktige for å sikre eierforholdet, vedlike-
holdet og kvinners deltagelse. Én million etiopiere har 
fått rent drikkevann og en bedre hverdag som resultat av 
våre vannprosjekter. 

Vær med å bekjempe fattigdom med rent vann!

BEkjEMp 
FATTIgDOM 
MED RENT
VANN

• Brønnboring
• Installering av
 vannpumper
• Organisering
 og drift
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gjøR kLOAkk TIL 
FORNyBAR ENERgI
Bakgrunn
Før jordskjelvet i haiti i 2010 hadde bare 19 % av befolkningen tilgang til 
forsvarlige toaletter og 58 % hadde tilgang til rent drikkevann. jordskjelvet 
har forverret denne situasjonen, noe den raske spredningen av kolera viser. 

haiti har underskudd på energiforsyning, og kun få husholdninger har stabil  
tilgang til moderne energikilder som elektrisitet og gass. De fleste bruker 
brensel som kull og ved til matlaging. Disse naturressursene er allerede over-
utnyttet i haiti, hvor bare 2 % av arealet per i dag er dekket av skog.   

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
Forsvarlige toaletter og rent drikkevann er avgjørende for å forebygge vann- 
bårne sykdommer. I haiti jobber vi med tilgang til rent vann og sanitær-
fasiliteter i midlertidige leire og fattige boligområder. I tillegg fokuserer vi på 
opplæring og informasjon om hygiene for å forebygge sykdommer. på grunn 
av mangel på infrastruktur for håndtering av sanitært avfall er det behov for 
alternative løsninger. Biogassanlegg kan bidra til å løse utfordringene, både 
med sanitært avfall og energiforsyning, samtidig som avskogingen reduseres. 
Dette er et viktig bidrag til rehabilitering etter jordskjelvet og til den langsiktige 
utviklingen i haiti.

kirkens Nødhjelp og partnere har etter jordskjelvet daglig levert rent vann til 
140 000 mennesker og sørget for tømming og rengjøring av latriner i 26 leire 
og boligområder.

Støtt nødhjelpen og vårt langsiktige arbeid i Haiti!

• Sanitæranlegg og 
rent drikkevann

• Forebygging av vann -
bårne sykdommer

• Utvikling og drift av 
biogassystemer

Viva Rios folk i grønne arbeidsklær bygger et nytt 
sanitæranlegg i området Wharf jeremy i Cité Soleil  
i port-au-prince. 
Foto: Laurie Macgregor/kirkens Nødhjelp
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HAITI: RETT TIL VANN OG HELSE
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BRASIL: RETT TIL VANN OG HELSE

Bygg DEMNINgER
MOT TøRkE Og
VANNMANgEL
Bakgrunn
Den nordøstlige delen av Brasil sliter med lange tørkeperioder. Dette fører til  
lite vann i brønnene og lav fuktighet i jorda, noe som skaper ugunstige vilkår 
for jordbruket og usikker tilgang på nok drikkevann.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
Vår lokale partner i Brasil, Diaconia, gir bøndene opplæring i effektivt jord-
bruk. Diaconia har vært med å utvikle flere teknikker for å sikre både drikke-
vann og vann til jordbruksproduksjon. For eksempel har man tatt i bruk en 
billig og enkel teknologi for å forhindre uttørking av jorda. Avgrensede jord-
lapper får underjordiske demninger laget av plastduk. Dette gjør at regnvannet  
holder seg innenfor det oppdemmede området. I den fuktige jorda kan man 
både drive jordbruk og installere brønner for drikkevann.

Diaconia sørger også for montering av sisterner for oppsamling av regnvann. 
Selv i disse tørre områdene sørger én sisterne for nok drikkevann til en hel 
familie i et halvt år.

Hjelp bøndene i Brasil å få bedre avlinger!

• Opplæring i effektivt 
jordbruk

• Bygging av sisterner 
og demninger 

• Tilgang på nok  
drikkevann

Enkel, men effektiv løsning for utnyttelse av regn-
vann: underjordisk demning, dreneringsrør og brønn.
Illustrasjon: Diaconia
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MALAWI: RETT TIL HELSE

UTDANN
SykEpLEIERE
Og gI ET BEDRE
hELSETILBUD

Bakgrunn
Det er store helseutfordringer i Malawi. Over 80 % av 
alle fødsler skjer uten kvalifisert helsepersonell til stede. 
Mange blir rammet av hiv-/aidsepidemien og av sykdom-
mer som malaria og tuberkulose. 56 av 1000 barn dør før 
de fyller 5 år, og forventet levealder er 53 år.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
kirkens Nødhjelp har de siste årene drevet et spennende 
prosjekt i Malawi, blant annet i samarbeid med seks 
ulike sykepleierhøyskoler i Norge. Målet med prosjektet  
er å doble antall sykepleiere som utdannes, og bidra til at 
disse blir værende i Malawi etter endt utdanning. Dette 
gjøres ved å utvide og forbedre skolebygningene, styrke og 
øke lærerkreftene og gi bedre botilbud til studentene. Ut-
danningen er tilpasset de lokale forholdene, og resultatene 
er så langt meget gode.

Med din hjelp kan folket i Malawi få et bedre helsetilbud!

Foto: Bente Bjercke/kirkens Nødhjelp

• Forbedring av skolebygninger
• Styrking av lærerkrefter
• Dobling av antall sykepleiere
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Bakgrunn
Vest-Sahara ble okkupert av Marokko i 1976 etter at den tidlige-
re kolonimakten Spania trakk seg ut. Marokkos okkupasjon og 
forsøk på annektering av landet er i strid med folkeretten og er 
ikke godkjent av noe land. Som en følge av okkupasjonen lever 
rundt 165 000 vest-saharere som flyktninger i leire i det sørvest-
lige Algerie, hvor de har bodd i over 30 år. Leirene ligger midt i 
Sahara, og flyktningene er totalt avhengige av bistand utenfra.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
kirkens Nødhjelp driver et ernæringsprosjekt på sykehusene i 
disse flyktningleirene. Ernæringsundersøkelser som har blitt 
foretatt viser at det er store utfordringer med feil- og under-
ernæring generelt, og spesielt hos utsatte grupper som barn 

og gravide kvinner. prosjektet forsyner sykehusene med mat 
og sikrer en riktig ernæringsmessig sammensatt kost til rundt 
1 000 pasienter på daglig basis. Det blir også gitt opplæring i 
ernæring for sykehusansatte, behandling og forebygging for  
utsatte grupper, samt utført forskning innen ernæring. De siste 
årene har kirkens Nødhjelp dessuten jobbet sammen med Vest-
Saharas eksilregjering for å utvikle en helhetlig ernærings-
strategi for befolkningen. prosjektet drives i sam arbeid med 
høgskolen i Akershus, som bidrar med fagekspertise på  
ernæring.

hjelp oss å gi langtidsflyktninger næringsrik mat!

VEST-SAHARA: RETT TIL HELSE 

STøTT VÅRT LIVREDDENDE
ERNæRINgSpROSjEkT

• Ernærings prosjekt 
blant flyktninger

• Opplæring av syke-
husansatte

• Utvikling av 
ernæringsstrategi
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Bakgrunn
Mindre enn 5 % av alle husholdninger på landsbygda i kenya har tilgang til elektrisitet.  
gjennom kirkens Nødhjelps bio- og solenergiprosjekter kan folk få ren strøm, samt  
tjene egne penger.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp 
Bioenergi: I kenya støtter kirkens Nødhjelp et pilotprosjekt for produksjon av biodiesel 
ved hjelp av planten jatropha Carcus, en tropisk plante som mange mener kan bli en 
av verdens viktigste råvarer. planten, som trives i tørr og karrig jord, inneholder olje 
som kan brukes i miljøvennlig drivstoffproduksjon og erstatte fossilt drivstoff. Målet er 
å gjøre bioenergi tilgjengelig både som energi- og inntektskilde. 

Solenergi: kirkens Nødhjelp søker støtte til å distribuere et mini-solcellepanel og en  
liten solcelledrevet lampe til familier på landsbygda som ikke har tilgang på elektrisitet.  
Det blir tidlig mørkt, og lampene vil gi kjærkomment lys uten at miljøet blir skade-
lidende. Med lys vil barna kunne bruke kveldene til å lese og skrive, slik at de kan 
fullføre skole og utdanning.

I slumområdene i storbyen Nairobi er det også stor mangel på elektrisitet. kirkens 
Nødhjelp har vært med å starte en radiostasjon som har endret livene til nær én  
million mennesker i det tidligere svært utrygge området. Radioen brukes for å  
påvirke holdninger, spre budskap om fred og dialog og til kunnskapsformidling. Vi  
trenger støtte for å installere solcellepaneler som vil sikre stabile sendinger for denne  
betydningsfulle radiokanalen. 

Bidra til å sikre videre drift av viktige energiprosjekter!

BIDRA TIL BæREkRAFTIg  
UTVIkLINg

KENYA: KLIMARETTFERDIGHET

purity Muchiri (22) i studioet til 
slumradiostasjonen koch FM.
Foto: Astrid handeland/kirkens 
Nødhjelp

peris dyrker jatropha som brukes til 
å produsere bioenergi. Inntektene 
fra salg av jatropha-nøttene bruker 
hun på mat og skolegang til barna.
Foto: Anette Os/kirkens Nødhjelp

• Pilotprosjekt for 
biodieselproduksjon

• Solcelle-energi og 
lys på landsbygda

• Stabil drift av viktig 
radiokanal  
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Bakgrunn
Fattige på landsbygda i Zambia er i stor 
grad avhengige av naturressurser for 
å overleve. klimaendringer påvirker 
hensynsløst de fattigste i det zambiske 
samfunnet. Den økte hyppigheten,  
intensiteten og omfanget av tørke og flom 
har negativ innvirkning på vannsikkerhet 
og vannkvalitet, samt på energitilgang og 
bærekraftig utvikling på landsbygda. økt 
konkurranse om vannressursene øker i 
tillegg eksisterende forskjeller mellom 
fattige kvinner og menn.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
kirkens Nødhjelp, sammen med Dan 
Church Aid og Christian Aid, arbeider 
gjennom lokale partnere og ved direkte 
implementering av prosjekter for å øke 
vannsikkerheten i Zambia. Vi arbeider for 
økt bruk av irrigasjonssystemer og bedre 
planlegging for å gjøre vann tilgjengelig. 
Vi bistår også med å bygge vanntanker. 

Bli med å hjelpe de fattigste til et bedre liv!

BLI MED Å UTVIkLE EN LANDSBy
• Vannprosjekter
• Solcelleprosjekter
• Styrking av
   lokalsamfunn
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ZAMBIA: KLIMARETTFERDIGHET 
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Bakgrunn
Vietnam er et av landene i verden som 
er mest utsatt for naturkatastrofer som 
tyfoner og flommer. FNs klimapanel har 
fastslått at landet på grunn av klima-
endringene vil oppleve flere store flom-
mer i fremtiden. I Sentral-Vietnam  
merker man store klimaforandringer i 
form av store temperatursvingninger, 
flom og tørke, noe som var ukjent for bare 
få år siden.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
Vårt hovedfokus i Vietnam er bygging av 
flomsikre hus. husene er reist i betong på 
et solid fundament, med hems for nød-
proviant hvor familiene kan sikre seg og 
bo midlertidig hvis vannet stiger. Takene 

er sterke og er festet på en solid måte,  
i motsetning til på de gamle husene, hvor 
tak blåste av i kraftig uvær. Under de  
stadig hyppigere flomkatastrofene har 
vi allerede opplevd hvor godt de nye  
husene fungerer. prosjektet omfatter 
25 landsbyer og 70 000 mennesker, og 
inngår i kirkens Nødhjelps satsing på 
miljø prosjekter. prosjektet omfatter også  
utvikling av biogassanlegg.

Mange barn i Vietnam, spesielt jenter, 
kan ikke svømme, så svømmeopplæring 
for barn er en integrert del av prosjektet.

Hjelp oss å redusere konsekvensene  
av flom!

VIETNAM: KLIMARETTFERDIGHET

Bygg FLOMSIkRE hUS
• Bygging av 
 flomsikre hus
• Svømmeopplæring
• Utvikling av biogass- 
 anlegg
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DR KONGO: KVINNERS RETTIGHETER

• Kvinnesenteret Dorcas Hus
• Aktivisering og undervisning
• Bevisstgjøring og selvtillit

hjELp VOLDTATTE Og
MIShANDLEDE kVINNER
Bakgrunn
Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinner som har blitt voldtatt i DR kongo 
de siste årene. Men man antar at det dreier seg om mer enn 100 000. 
Voldtekt er forbundet med stor skam: Mange kvinner blir utstøtt av sine 
ektemenn og familier etter å ha blitt voldtatt. Dermed står de på bar 
bakke, kanskje med et barn på vei og andre barn de må forsørge.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
kvinnesenteret Dorcas hus i Bukavu i  DR kongo tar i mot kvinner som
har vært gjennom operasjoner etter voldtekt. på Dorcas hus får kvinnene  
undervisning i ulike håndverk og aktiviteter, slik at de kan skaffe seg 
egen inntekt og på denne måten bli bedre rustet til å møte hverdagen. 
kvinnene på senteret får dessuten opplæring i egne rettigheter. At de  
i det hele tatt har rettigheter kommer som en stor overraskelse på 
mange av dem. kirkens Nødhjelp ser gang på gang at kunnskap om egne  
rettigheter gir kvinner ny selvtillit og mot til å kjempe videre.

Hjelp oss å gi mishandlede kvinner et nytt og verdig liv!
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GUATEMALA: KVINNERS RETTIGHETER

Bakgrunn
Urbefolkningen utgjør mer enn 50 % av befolkningen i guatemala, og den består 
av 22 ulike grupper med hvert sitt språk. Den største gruppen urfolk er Maya-
indianerne. Fattigdommen i landet er særlig utbredt på landsbygda der flest ur-
folk bor. Spesielt rammes kvinnene hardt, både når det gjelder fattigdom og vold. 
kvinner er i stor grad økonomisk avhengige av menn, og de mangler ofte informa-
sjon og mulighet til å delta i prosesser der de kan påvirke sin egen situasjon. 

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
kirkens Nødhjelp støtter den guatemalanske kirkelige organisasjonen CIEDEg og 
deres økumeniske kvinnenettverk som jobber med kvinner på landsbygda. Det 
gis opplæring i menneskerettigheter og arbeides for å styrke kvinners posisjon i  
lokalsamfunnet. Ved å sikre kvinner tilgang til informasjon og beslutningsprosesser  
bidrar vi til at myndighetene leverer sosiale tjenester i henhold til nasjonale lover  
og menneskerettighetene. Til nå har blant annet 13 kvinner i de aktuelle om-
rådene fått verv i lokale kommunestyrer og menighetsråd.  

CIEDEg og organisasjonens kvinnenettverk jobber også med å bedre matsikker-
heten gjennom opplæring i økologisk jordbruk. Dette bedrer tilgangen til mat for 
kvinnene og deres familier, i tillegg til at det er bærekraftig for miljøet. Varer de 
selger på det lokale markedet bidrar også til økt inntekt for kvinnene. De lærer å 
bygge drivhus for dyrking av grønnsaker og å drive oppsamling av regnvann.  

Støtt arbeidet for kvinners deltagelse i samfunnet!

STøTT MAyAkVINNENES 
ARBEID FOR ET BEDRE LIV 

• Bevisstgjøring/politisk  
deltagelse

• Opplæring i økologisk  
jordbruk

• Økt økonomisk  
selvstendighet 
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TANZANIA: ØKONOMISK RETTFERDIGHET

Bakgrunn
Fattige i Tanzania har ikke tilgang til banklån. Tilgang til kreditt  
er for mange den største utfordringen dersom de ønsker å 
etablere en egen virksomhet, bygge hus, eller gjøre andre 
små nødvendige investeringer for å tjene penger og forsørge 
familien.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
I Tanzania bidrar kirkens Nødhjelp til å opprette spare- og 
lånegrupper med lokalt eierskap. Vårt bidrag er opplæring, 
materiell, tilrettelegging og logistikk. De såkalte VICOBA-
gruppene (Village Community Bank) er lokale spare- og  
lånegrupper hvor medlemmene møtes ukentlig og hjelper 
hverandre med lån fra oppspart kapital. Relatert til norske 
forhold kan gruppene sammenlignes med dannelsen av Coop 
og Sparebankene. Arbeidet har vært svært vellykket, og rundt 
1000 grupper er i drift.

Mye av tankegangen er hentet fra mikrofinans, men det er 
noen vesentlige forskjeller. En VICOBA-gruppe styres uteluk-
kende av medlemmene selv, og all kapitalen kommer fra med-
lemmene. Utover det rent økonomiske, er VICOBA-gruppene 
også et instrument for sosial utvikling i lokalsamfunnet, både 
innen godt styresett, helse, utdanning og jordbruk.

Hjelp oss å gi folk i Tanzania en bedre hverdag!

OppRETT EN BANk Og gI
hjELp TIL SELVhjELp

• Opprettelse av spare- 
og lånegrupper

• Selvstyre og lokalt 
eierskap

• Instrument for sosial 
utvikling
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Bakgrunn
Mali er et av verdens fattigste land. her er det store ulikheter mellom folkegruppene 
når det gjelder økonomiske forhold, tilgang til ressurser og tilgang til grunnleggende 
tjenester som helse og utdanning. Andelen av befolkningen som kan lese og skrive er 
svært lav.

Strøm, som blant annet gir lys i lampene om kvelden, vil øke barns sjanser for å lære 
og fullføre en utdannelse. Det vil også gi voksne muligheten til å utføre inntekts givende 
arbeid på kveldstid. Lys gir dessuten økt følelse av sikkerhet og ny status til landsbyen, 
noe som kan bidra til langsiktig utvikling.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp
Fra 2007 til 2010 har 538 husholdninger fordelt på 4 landsbyer fått tilgang til sol-
strøm. prosjektet i 2010 ble støttet av kirkens Nødhjelp gjennom Norad-finansiering. 
konseptet baserer seg på solenergi og lokale, kvinnelige solingeniører. kvinner fra de 
aktuelle landsbyene får 6 måneders opplæring ved Barefoot College i India. Denne ut-
danningen gjør dem i stand til å installere, vedlikeholde og reparere solenergisystemet 
til abonnentene i landsbyen. Opplæringen gir også kvinnene økt status.

hver husholdning/familie har mottatt et solcellepanel, to vegglamper, en bærbar 
lampe og et stort batteri. Strømabonnentene betaler en liten avgift for tilgangen på 
solstrøm, som er ment å dekke lønningsutgifter til solingeniøren, samt vedlikehold og 
reservedeler.

Med lys kan du gi noen av verdens fattigste en lysere fremtid!

gI SOLSTRøM, UTDANNINg  
– Og BEDRE LIVSkVALITET  

MALI: ØKONOMISK RETTFERDIGHET

• Solenergi til lands-
byer i Nord-Mali

• Opplæring og økt 
status for kvinner

• Lys gir utdannelse 
og utvikling
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BURMA: RETT TIL FRED OG SIKKERHET

Bakgrunn 
helt siden slutten av 1980-tallet har en 
brutal militærjunta regjert i Burma og 
ført til en flyktningstrøm over til nabo-
landet Thailand. Mange har bodd i  
leire i over 20 år, og det har oppstått en 
rekke sosiale problemer som følge av  
liten tro på egen fremtid og mangel på  
meningsfulle aktiviteter i leirene. Et stort 
antall barn og unge slutter på skolen, og  
alkoholisme har blitt et alvorlig problem. 
FNs høykommisær for flyktninger har 
oppfordret kirkens Nødhjelp til å gå inn 
med tiltak spesielt rettet mot barn og 
unge.

Dette støtter Kirkens Nødhjelp 
kirkens Nødhjelp konsentrerer arbeidet 
om to leire med flyktninger fra kareni-
folket, en forfulgt minoritet i Burma. I 
samarbeid med Norges Fotballforbund 
er det etablert klubber med lag på flere 
alderstrinn som konkurrerer i et serie-
system. prosjektet engasjerer over 1700  
barn og unge, og satsningen har blitt en 

stor suksess. Det bygges fotballbaner, 
gjennomføres opplæring av ledere og tre-
nere, og unge flyktninger deltar i driften  
av prosjektet. En viktig holdnings-
skapende del av arbeidet er opplysning 
om og forebygging av rusmisbruk. 

Det er lagt vekt på at også jenter skal 
delta på alle nivåer i fotballprosjektet. 
kareni-folket lever tradisjonelt i et sterkt 
patriarkalsk samfunn hvor jenter sjelden 
inkluderes i slike aktiviteter, men i dette 
prosjektet er jentedeltakelsen høy. 

Bli med som aktiv støttespiller i vårt viktige  
fotballprosjekt!

gI hÅp TIL BARN 
Og UNgE pÅ FLUkT

• Aktivisering i 
leirene

• Rusforebyggende 
tiltak

• Høy jente-
deltakelse
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CSR – CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ET ETISk Og ENgASjER T NæRINgSLIV 
FOR VELFERD Og UTVI kLINg
I en stadig mer global verdenshandel med stor forflytning av mennesker, varer og tjenester,  
ser vi at kirkens Nødhjelp kan være en ressurs i norsk næringslivs virksomhet.

helt siden kirkens Nødhjelp ble stiftet i 1949, har vi hatt ulike typer samarbeid med norsk næringsliv både hjemme og ute.  
Samarbeidet arter seg i dag som alt fra enkeltstående bidrag ved katastrofeinnsamlinger til partnerskapsavtaler over 30 år.  
I det vesentlige har samarbeidet bestått i viktig finansiell støtte til vårt arbeid internasjonalt. 

CSR – Corporate social responsibility 
kirkens Nødhjelp har lang erfaring med CSR-arbeid og har vært en av de ledende norske bistandsorganisasjonene på dette feltet 
de siste årene. Vi mener at næringsliv er viktig for utvikling, fordi jobbskaping er sentralt for å bringe folk ut av fattigdom. Det er 
imidlertid avgjørende at dette foregår i henhold til nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner. Norsk næringsliv har et 
godt rykte internasjonalt, og kirkens Nødhjelp kan bidra til at dette opprettholdes og forsterkes i et gjensidig fruktbart samarbeid.

Som et viktig ledd i denne tankegangen var kirkens Nødhjelp sentral i etableringen av Initiativ for etisk handel (IEh) i 2000, sammen 
med handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (hSh), LO og Coop Norge. IEh er en medlemsorganisasjon for bedrifter, 
organisasjoner og offentlige virksomheter. IEhs mål er å styrke medlemmenes arbeid med å fremme anstendige arbeids- og miljø-
forhold i deres leverandørkjeder, og å styrke oppslutningen om etisk handel. IEh tilbyr mye nyttig informasjon for norsk næringsliv 
både ute og hjemme og har også gode websider som vi anbefaler (www.ieh.no). I de land kirkens Nødhjelp har prosjekter og arbeid 
(34 land per 1. januar 2011) kan vi også bidra med verdifull kulturell og kontekstuell kompetanse for norske selskaper og næringsliv.

Ta kontakt med vårt servicesenter på tlf. 22 09 27 00 eller e-post til nca-oslo@nca.no for mer informasjon om CSR.
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gjennom et samarbeid i 25 år har 
ansatte, fagforeningene og ledelsen ved 
hydro karmøy engasjert seg i vann-
prosjekter i Etiopia og Eritrea. Ansatte 
blir trukket med et fast månedsbeløp på 
lønnsslippen.

hydro karmøy
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ET ETISk Og ENgASjER T NæRINgSLIV 
FOR VELFERD Og UTVI kLINg

Vann og kraft gir håp 
i Afghanistan
kraftutbygging er viktig for utviklingen  
i et land med 30 millioner innbyggere.  
Avtalen som E-CO og kirkens Nød-
hjelp har inngått kalles «partnerskap 
for rettferdighet». gjennom denne 
avtalen støtter E-CO bygging av vann-
kraftverk i Afghanistan og stiller 
både økonomiske og kompetanse-
messige ressurser til rådighet.

«Når E-CO skal hjelpe, er det naturlig å ta  
utgangspunkt i det vi kan best, nemlig vann  
og kraft. Slik trekker vi veksel på mer enn  
100 års erfaring for å hjelpe en hardt prøvet 
befolkning i Afghanistan.»

Guri Vethe, Informasjonsrådgiver, E-CO

Arkivfoto: kirkens Nødhjelp

Ansatte ved Statoil Forus har siden 
1991 engasjert seg i human itært 
arbeid gjennom faste, månedlige 
lønnstrekk. Vannprosjektet i Etiopia 
bidrar til at én million barn og voksne 
har fått rent, rennende vann fra vann-
poster. I hver landsby blir det valgt 
en vannkomité som får opp læring 
i vedlikehold av pumpene og driver 
opplæring i god hygiene. Spesielt 
barna har nå fått et langt bedre liv.

«Vi vet at vår innsats har gitt mange  
mennesker et bedre liv, og vi anbefaler på det 
varmeste andre bedrifter å gjøre tilsvarende i 
samarbeid med Kirkens Nødhjelp.»

Åkerlund, Enoksen og Hauge på vegne av 
ansatte i Statoil Forus.

Foto: Roar Moltubak/kirkens Nødhjelp

Statoil Forus bidrar til 
livsviktig vann i Etiopia 

Frivillig lønnstrekk, 
bidrag fra bedriften 
– eller begge deler 

Kirkens Nødhjelp tilbyr et eget opplegg  
for norske bedrifter. «Jobb for livet» 
bidrar til fellesskap, sosialt engasje
ment og utvidet kulturforståelse på 
arbeidsplassen gjennom støtte til et  
prosjekt som kan følges over tid. De 
ansatte og ledelsen bestemmer selv 
hvordan de ønsker å støtte prosjektet,  
enten ved en kombinasjon av lønns
trekk og et bidrag fra bedriften, eller 
bare en av delene.  
Din arbeidsplass kan bli en viktig  
støttespiller, og det behøver ikke å 
koste mye for hver enkelt! 

 «JOBB FOR LIVET»
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Den perfekte
gave til dem
som har alt

En gave til dem
som har lite
Den perfekte gaven til dem som har 
alt er i stedet å gi en gave til dem som 
har lite. 

Med en firmagave til ansatte og for-
bindelser kan du og ditt firma bidra til 
å forandre verden og samtidig skape 
stolthet og engasjement.

Utedoer, geiteflokker, brønner og 
jatrophaplanter er symbolgaver som 
vil gi firmaet ditt positiv oppmerk-
somhet og som vil bli husket i lang tid 
fremover.

Ved kjøp av en symbolgave får du et 
antall postkort eller e-postkort for 
hver gave du kjøper. kortene kan  
leveres med egen tekst og firmalogo.

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med men-
nesker over hele verden for å avskaffe fattig-
dom og urettferdighet.

Vi gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig  
for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker  
til fattigdom påvirker vi myndigheter, næringsliv 
og religiøse ledere.

kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisa-
sjon for global rettferdighet. Vårt arbeid utføres 
uten intensjon om å endre menneskers religiøse  
tilhørighet. For å sikre effektivitet og skape  
resultater er kirkens Nødhjelp medlem av ACT 
Alliance, en av verdens største humanitære  
allianser. 

Kirkens Nødhjelp – sammen for en rettferdig 
verden!

ACT Alliance
kirkens Nødhjelp er medlem av ACT Alliance. ACT 
Alliance har over 100 medlemsorganisasjoner  
og er en av de fem største humanitære alliansene  
i verden. Den har sitt særpreg i koblingen mellom  
sterk lokal forankring og global styrke. Styrings-
strukturen er demokratisk og global.

ACT Alliance arbeider med nødhjelp i katastrofer,  
langsiktig utviklingsarbeid og politisk påvirkning.  
Alliansen bidrar årlig med 1,5 milliarder dollar 
til kampen for en rettferdig verden.

Kirkens Nødhjelp har prosjekter innenfor 
disse fem temaområdene:

1. RETT TIL FRED OG SIKKERHET
2. LIKESTILLING OG KVINNERS RETTIGHETER
3. ØKONOMISK RETTFERDIGHET
4. KLIMARETTFERDIGHET
5. RETT TIL VANN OG HELSE

DETTE ER KIRKENS NØDHJELP
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FIRMAGAVENE SOM KAN
BIDRA TIL å FORANDRE VERDEN

- OG KANSKJE DEG OGSå?

Les mer i vår nettbutikk:  
www.gaversomforandrerverden.no

GI EN SYMBOLSK GAVE OG ET  
FAIRTRADE-PRODUKT
Dine ansatte eller forretningsforbindelser får et 
kort som forklarer hvordan symbolgaven forandrer 
verden – sammen med deilig sjokolade eller utsøkt 
kaffe som kan nytes med god samvittighet.

Du har fått 

EN GEIT

 
Du har fått en

BRØN
N

 Du har fått en
UTEDO

DET ER IKKE BARE I NORGE vi er opptatt 

av drivstoffpriser. Energi er en forutsetning 

for utvikling, og høye drivstoffpriser truer 

livsgrunnlaget til mennesker i fattige land.
Jatrophaplanten er en reell og god inntekts-

kilde for fattige i Kirkens Nødhjelps prosjekter 

der jordbruk er vanskelig. Den brukes til å 

produsere biodiesel, som er et godt alternativ 

til vanlig drivstoff fordi det er fornybart og 

gir ren energi. Planten kan overleve i meget 

tørre områder.

JATROPHA-PLANTE

SE HER!
DU HAR FÅTT EN

Oljen fra jathrophaplanten gir miljøvennlig lys til lands-
byen. Planten erstatter diesel fra dieselanleggene.
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BESLUTNINGSPÅVIRKNING

Vi fremmer demokrati og menneske rettigheter 
gjennom aktiv beslutningspåvirkning.

NØDHJELP

Vi redder liv og beskytter ofre  
i katastrofe situasjoner.

LANGSIKTIG BISTAND

Vi støtter lokale initiativ til utviklings-
prosjekter i fattige samfunn. 

Forsidebilde: paul jeffrey/ACT Alliance


