Året vi aldri glemmer
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KJÆRE LESER. Du holder
nå i hånden en ekstrautgivelse av Misjonsalliansens
Magasin. Vi har gitt denne
publikasjonen tittelen Året
vi aldri glemmer, og som du
skjønner, henviser dette til
det vanskelige og krevende
året vi har lagt bak oss. Dette
er en årsrapport fra Misjonsalliansen – om enn ikke en
fullverdig årsrapport, siden
den også skal inneholde et
godkjent og revidert regnskap. Men for Misjonsalliansens ledelse har det vært
viktig å gi en tilbakemelding
til støttepartnere og givere om dette året som ingen
av oss vil glemme. Hovedbudskapet kan sies så enkelt
som dette: Vi ga aldri opp!
Utsendinger ble kalt hjem og
måtte jobbe fra midlertidige
bosteder i Norge, i Australia
eller i Malaysia, og krevende
oppgaver og ansvar ble lagt på
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lokale og svært dyktige medarbeidere i samarbeidslandene.
Hjemme i Norge ble markedsog innsamlingsarbeidet satt
på nye prøver. Prosjektene
skulle gå videre, og uforutsette
nødhjelpstiltak i Ecuador og
Brasil skulle finansieres. Alt
skulle administreres på nye
digitale plattformer. Resultatene uteble ikke! Det er noe av
dette vi gjerne vil fortelle dere.
God lesing. ODDMUND KØHN, REDAKTØR

2

MISJONSALLIANSEN

S. 24

MARKED OG
INNSAMLING

S. 25

Økonomi

FÅR MYE IGJEN
FOR PENGENE

Misjonsalliansen

S. 27
26

443 443

Mennesker som er direkte engasjert i
prosjektene våre og delaktige i ulike tilbud
og programmer – samt deres familier og nære
nettverk som indirekte er påvirket av dette.
Når det gjelder påvirkning og innflytelse på
lokal- og storsamfunn, er det samlede antall
berørte trolig flere millioner.

ÅRET
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GLEMMER

V

AV: ANDREAS ANDERSEN, GENERALSEKRETÆR
OG NINA ROLAND, KONSTITUERT STYRELEDER

i startet fjoråret med en helt ny
global strategi. For første gang
hadde vi et felles dokument på
tvers av hele organisasjonen,
med nye mål og ambisjoner
frem til 2025. Virkeligheten som
møtte oss var en helt annen enn
den vi planla for.
For oss i Norge, med frigjørende vaksiner og
forhåpentligvis en mer normal hverdag innen
høsten 2021, blir 2020 et år vi ser tilbake på
som året vi aldri vil glemme. For våre medmennesker i store deler av resten av verden
blir det sannsynligvis et år de ser tilbake på
som starten på mange vanskelige år fremover.
Pandemien har forandret alt. Noen av
landene der vi arbeider har vært blant de hardest rammede av sykdom og død. De
Vi vil få langt flere
sosiale og økonomiske konsekvensene
ekstremt fattige i verden
kan vi foreløpig bare ane konturene
som følge av pandemien.
av, men vi vet allerede nå at vi vil få
langt flere ekstremt fattige i verden
Veien til å nå
bærekraftsmålene
som følge av pandemien. Veien til å nå
har blitt lengre.
bærekraftsmålene har blitt lengre, og
Misjonsalliansens arbeid er om mulig
bare blitt enda viktigere enn før.
Da Norge stengte ned i mars, ble det tatt
flere tunge beslutninger knyttet til arbeidet
vårt. Arrangementer og møter ble avlyst og
flyttet til digitale plattformer, vi flyttet kontoret
hjem i stua, avlyste flybilletter og kalte alle
utsendinger hjem. Blant disse var den siste
avgjørelsen særlig krevende. Vi skal være nært
på folk i prosjektene våre, men kunne heller
ikke risikere at våre ansatte og deres barn ble

sittende i nedstengte land uten mulighet for
helsehjelp dersom de ble smittet av dette nye
og ukjente viruset.
For utsendingene ble hverdagen helt forandret, med midlertidige boforhold, skolegang
og fritid. Likevel har de prisverdig fortsatt å
følge opp sine arbeidsoppgaver så godt det
har vært mulig gjennom digitale løsninger.
På tross av omstendighetene har Misjonsalliansen fortsatt arbeidet med å bekjempe
fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.
Noen av tiltakene har gått som planlagt og
noen i nye former. I resten av dette magasinet
vil du kunne lese om hvordan vi sammen har
bidratt til en litt mer rettferdig verden – også
underveis i en global krise.
Vi takker alle partnere og ansatte som
har gjort det mulig. Kanskje særlig våre nye
ansatte, som knapt har møtt sine kolleger. Det
er krevende å finne sin plass i en organisasjon
når man ikke kan møtes, men det har dere
klart på en strålende måte.
En særlig takk også til deg som har fortsatt
å gi til arbeidet, tross økt usikkerhet i Norge og
kanskje også i din egen personlige økonomi.
Det gjelder også norske myndigheter, som
har fortsatt et høyt nivå på bistanden og som
har vist stor fleksibilitet i møte med pandemien. Dere har sammen gjort at det økonomiske
resultatet for året ble langt bedre enn fryktet.
Året 2020 var tøft. Men det viser oss også
at Misjonsalliansen er en sterk organisasjon
som står godt i stormen. At vi sammen kan
finne løsninger når omgivelsene endrer seg.
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Hvem

er
vi ?

Misjonsalliansen er en frittstående,
diakonal misjonsorganisasjon etablert
i 1901. Vi er diakonale fordi evangeliet
kaller oss til kamp for rettferdighet,
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap
og vern om skaperverket – alt med en
visjon om at det skal bli

på jorda som i himmelen.

Hvorfor

er
vi til ?

Vi fremelsker verdighet
i en urettferdig verden.
Dette er Misjonsalliansens oppdrag. Et oppdrag
om å bruke kjærlighet til å hindre at menneskets
verdighet trues og tråkkes på – om å fremelske
positive forandringer i menneskers liv og gi
næring til dem som bygger samfunnet.

Det oppdraget lykkes vi med

dersom vi evner å nå målene våre:

Bekjempe
fattigdom

Fremme
rettferdighet

Dele
tro

Disse målene jobber vi for

basert på tydelige verdier:

Nær

på folk og på Jesus

Dyktig

i arbeidet vi utfører og

i møte med våre allierte

Modig

ved å ta opp kampen mot

urettferdige maktstrukturer

Derfor er vi til. Derfor går vi på jobb hver dag. Derfor har vi utsendinger, ansatte og partnere –
hender og føtter som under ulike vilkår og i forskjellige kulturer arbeider for at fattige og
marginaliserte mennesker skal få en bedre hverdag og et sterkere håp for framtiden.

KREVENDE
ARBEID I
UFORUTSIGBARE
TIDER
Koronapandemien er mer
enn en helsekrise. Den gir
langsiktige økonomiske
og samfunnsmessige konsekvenser for alle land og
sektorer i samfunnet, og
den rammer ekstra hardt
de som i utgangspunktet
er sårbare og fattige.
Hanne Holmberg Chávez,
utenlandssjef

TEKST: ODDMUND KØHN
FOTO: ODDMUND KØHN, MISJONSALLIANSEN I ECUADOR,
ARILD VIK OG TIAGO COUTO

M

isjonsalliansen har i 2020
måttet forholde seg til
flere ulike konsekvenser
av pandemien. For første
gang har en hendelse
påvirket alle land mer
eller mindre samtidig.
– Da vi så grenser bli lukket og flyplasser bli stengt, måtte vi raskt evakuere alle
utsendingene våre. Vi var svært usikre på
om det ville være god nok intensivkapasitet
i prosjektlandene dersom de skulle bli syke,
forteller utenlandssjef i Misjonsalliansen,
Hanne Holmberg Chávez, om de hektiske
dagene i starten av pandemien.
Utsendingene har vært i full jobb og har
måttet følge opp prosjektene på avstand fra
sine midlertidige bopeler. De fleste har jobbet
fra ulike steder i Norge, men noen utsendingspar har hatt Malaysia og Australia som
midlertidige arbeidssteder. Når dette skrives
(april 2021), er de fleste utsendinger på plass
igjen der de hører hjemme.

Misjonsalliansen
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Store deler av arbeidet vårt har vært i full
drift hele denne perioden, men når sårbare
lokalsamfunn har stengt ned, har det særlig
gått ut over barns skolegang. Mange steder
har nedstengningen også bidratt til økt vold i
nære relasjoner, forteller Holmberg Chávez og
legger til: – I land uten permitteringsordninger
og sosiale sikkerhetsnett har svært mange
mistet inntekten eller kundegrunnlaget sitt,
og uten mulighet til å bevege seg fra hjemmet
sitt har mange ikke lenger kunnet selge produktene sine. Mange fattige familier har fått
det enda verre.
Utenlandssjefen forteller at mye av arbeidet i de ti prosjektlandene har blitt påvirket.
Folk kan ikke møtes i store grupper lenger, og
verken utsendinger eller ansatte ved landkontorene har som før kunnet reise på prosjektbesøk. All kommunikasjon skjer nå digitalt og
på telefon. Men aktiviteten har ikke gått ned.
– Innsatsområdene og det vi gjør har kanskje ikke endret seg så mye som vi kunne ha
fryktet. I mange tilfeller er det vi bidrar til

« I MANGE TILFELLER ER DET
VI BIDRAR TIL BLITT ENDA
VIKTIGERE ENN FØR. »

Utenlandssjef
Hanne Holmberg
Chávez (t.h.)
var en uke på
prosjektbesøk
i 2019 og så de
store utfordringene helsevesenet i Nepal har.

Forskjellen
mellom fattige og
rike øker – mellom
de som har jobb
og de som ikke
har jobb, mellom
de som har
tilgang på digitale
verktøy og de
som ikke har det,
mellom de som
får vaksine og de
som ikke får, osv.

blitt enda viktigere enn før. Utdanning, helse
og inntekt er fremdeles like grunnleggende
for alle mennesker. Vi må gjøre mer av det vi
allerede gjør, men i tillegg ser vi at en akutt
nød kommer nærmere: Sykdom, død og sult
øker i mange lokalsamfunn, sier Hanne Holmberg Chávez.
Dette har gjort at Misjonsalliansen i 2020
har bidratt ekstra med mat og medisiner,
innkjøp av smittevernsutstyr, informasjonskampanjer om smittevern og ekstratiltak for
ekstra sårbare grupper. Underveis i pandemien
har flere av Misjonsalliansens prosjektland
blitt rammet til ulike tidspunkt, og land som
Filippinene, Ecuador og Bolivia har blitt rammet hardt. Hanne kommenterer:
– Koronasmitten har gått i bølger i de
ulike landene, men verst har det hittil vært
i Latin-Amerika. De fleste har vel fått med
seg at Brasil er spesielt hardt rammet og har
en veldig høy dødsrate. Men vi ser også en
annen konsekvens av covid-19: Forskjellen

mellom fattige og rike øker – mellom de som
har jobb og de som ikke har jobb, mellom de
som har tilgang på digitale verktøy og de som
ikke har det, mellom de som får vaksine og de
som ikke får, osv.
De lange månedene fra mars 2020 har vært
krevende og slitsomme, og belastningen på
ansatte i Misjonsalliansen ute og hjemme har
vært stor. Ingen strategier eller beredskapsplaner kunne forutse slike store utfordringer.
– Dette har vært en situasjon der vi ikke
har hatt en «manual» eller beskrivelse for hva
vi skulle gjøre. Vi har måttet jobbe sammen og
finne ut av ting underveis. Det har nærmest
vært som om vi skulle bygge en båt mens vi
rodde. I en sånn prosess og med stor usikkerhet
er det vanskelig å planlegge og vite hva framtiden vil bringe. Men dette har også bidratt til
at samholdet har økt. Vi har tatt i bruk digitale
plattformer, og med store geografiske avstander
har vi kommet tett på hverandre.
Til tross for stor slitasje og en uforutsigbar
arbeidssituasjon er Hanne Holmberg Chávez
imponert over måten ansatte og organisasjonens partnere har håndtert en vanskelig
arbeidssituasjon. I samarbeidslandene har
landkontorer og lokalt ansatte gjort en formidabel jobb i krevende tider. Men ulike nettverk
og hjemlige partnere har også vært viktige.
– Det har vært svært verdifullt for oss
å være del av større nettverk, som Integral
Alliance, EU Cord og Digni. Gjennom disse
nettverkene har vi fått tilgang til ressurser og
læring. Norad og Digni forsto raskt alvoret i
situasjonen og har vist oss stor fleksibilitet og
forståelse. Det har vi satt stor pris på, avslutter
utenlandssjefen.
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Hva oppnådde vi i 2020

ORGANISERING OG MOBILISERING
Vi tror at folk selv er eksperter på eget liv! De vet best og har rett
til å gjøre prioriteringer og ta beslutninger for egen utvikling.
BOLIVIA

Vi vil gi kunnskap og kompetanse til lokale organisasjoner. De jobber for å utvikle landsbyen sin,
og de kan representere en særskilt interesse-

ABC

gruppe,
som f.eks. mennesker med funksjonsABC
ABC
ABC
nedsettelse eller fotballklubber for ungdom.
Misjonsalliansen
vil mer enn bare å behandle
ABC
symptomene, også rette søkelyset på årsakene til fattigdom og urettferdighet.

→

Av disse
ABC har 262
lokalsamfunnsorganisasjoner
kvinnelig leder.
ABC

↗

50 av dem har
tilrettelagt for
funksjonshemmede.

ABC

ALT STARTER MED EN DRØM

456

ABC

ABC

Antall lokalsamfunnsorganisasjoner vi
jobber sammen med og som får kurs

ABC

ABC
ABC
og opplæring
ABC av Misjonsalliansen.
ABC

4416

Antall mennesker som har fått

ABC

opplæring og blitt engasjert i advocasy
ABC

ABC
og
ABCmenneskerettigheter.

→

25 000 av dem
er kvinner. Av
disse har 6740
personer fått
ny kompetanse
og undervisning
og opplæring
i ledelse.

→

Prosjektene
påvirker også
indirekte
mennesker
i lokalsamfunnet,
og antallet i 2020
var 341 558.

30 622
ABC

ABC

ABC

ABC

Antall mennesker som er aktive
medlemmer i lokale grupper av
ulik slag og som er med og

endrer lokalsamfunnet sitt.

101 885

Antall mennesker som er direkte

påvirket av prosjektene – ved for

eksempel å være med i en spare- og

lånegruppe, ha deltatt i kompetansebyggende opplæring eller fått annen
direkte hjelp.

Noen mennesker ser og definerer behov raskere
enn andre. Femtitre år gamle Clemente Zapata
Ampuero er én av dem. Han bor i landsbyen El
Porvenir i distriktet Luribay i Bolivia.
Det gamle vanningsanlegget var dårlig og
rustet, og det forårsaket stadige problemer.
Clemente begynte å undersøke ulike muligheter for å utbedre anlegget. Han kontaktet både
myndighetene og MAN-B, Misjonsalliansens
kontor i Bolivia. Han hadde hørt rykter om
at organisasjonen hadde iverksatt ulike typer
prosjekter mange andre steder. – Det var et
omfattende arbeid som krevde mye innsats
og offer, forteller Clemente, og han fortsetter: – Sammen nådde vi målet med å bygge
nytt vanningsanlegg. Prosjektarbeidet har i
tillegg bidratt til et bedre samhold i landsbyen, og nå har vi altså nye vanningskanaler
i armert betong.
Bøndene i El Porvenir har allerede opplevd
frukter av prosjektet. De har nå nok til å vanne
gjennom hele sesongen, og de kan alle fortelle
om bedre avlinger av frukt og grønnsaker og
dermed mer inntjening. – Selv om budsjettene
har vært mindre enn vi har ønsket, kan vi ved
å planlegge og jobbe godt sammen oppnå nye
mål. Det vil vi huske når vi senere skal jobbe til
fordel for lokalsamfunnet vårt, sier Clemente
Zapata Ampuero.
ABC
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SKOLE OG UTDANNING
Skole og utdanning er viktig for at mennesker
skal kunne løfte seg ut av fattigdommen.

ABC

SIERRA LEONE

Fadderarbeidet bidrar til utdanning, og i noen
land bygger vi skoler og boliger for lærere. Alle
barn har rett til utdanning, og Misjonsalliansen
er særlig opptatt av at sårbare og marginaliserte grupper skal få tilgang til utdanning.

ABC
SKOLEN ER IKKE LENGER FARLIG

– Jeg var redd for å gå på skolen. Bygningen
var ikke trygg. Gulver hadde sprekker, og hele
huset vibrerte om det var ti-tjue elever inne
samtidig. Skolen var en dødsfelle.
Dette forteller Francess Tucker, en 18 år
gammel elev ved skolen på Bonthe Island
utenfor kysten av Sierra Leone. Men det skulle
bli en forandring. – En dag fortalte læreren
at vi måtte rydde klasserommet, ta med oss
hjem alt vårt og tømme bygningen for møbler.
Vi skulle få ny skolebygning.
Man vet at noen elever til og med hadde
sluttet på skolen i frykt for de dårlige forholdene.
Men nå skulle hele skolen renoveres som en del
av prosjektet som er støttet av Misjonsalliansen.
Som del av hele prosjektet har lokalsamfunnet
fått veiledning og kompetansebyggende
opplæring
ABC
og selv deltatt i renoveringsarbeidet. – Samtidig
med oppussingen av skolen har det vært ulike
seminarer og viktige samtaler i landsbyen.
Temaer som hygiene, tenåringsgraviditet,
tidlig ekteskap, konflikthåndtering og menneskerettigheter er blitt både belyst og diskutert, forteller attenåringen.
Prosjektet har flere mål. Skolen skal bli
tryggere å gå på, det skal bli bedre oppmøte
om undervisningen, og hele samfunnet skal
få en ny bevissthet omkring viktige områder
i lokalsamfunnet.

ABC

ABC

ABC

ABC
ABC

ABC
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218

ABC

Antall skoler og

ABC

barnehager Misjonsalliansen samarbeidet om i 2020.

48 106

ABC

Antall skoleelever i

Misjonsalliansens prosjekter.

ABC

←

3726

barn får opplæring i barns rettigheter,

og 855 lærere har fått videreutdanning

og høynet kompetansen sin
som lærer.
ABC

1031

Antall FAU/Foreldrerådets
arbeidsutvalg eller

skolenes samarbeidsutvalg.

ABC

Utdanning er viktig, helt fra tidlig
alder. Derfor
støtter Misjonsalliansen både
barnehager,
skoler, fritidsskoleordninger og
stipendprogram
for studenter.

ABC
ABC
I tillegg jobber
Misjonsalliansen
med inkluderende utdanning
med mål om å
integrere barn
med nedsatt
funksjonsevne
i lokalsamfunnet.

Hva oppnådde vi i 2020

INKLUDERING
Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er i særlig
grad utsatt for marginalisering og diskriminering.

ABC

FILIPPINENE

Med utgangspunkt i alle menneskers
umistelige verdi skal Misjonsalliansen
bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser inkluderes som likeverdige deltakere i fellesskapet.

TILPASNINGSEVNE OG
ROBUSTHET I KRISETIDER

ABC

→

Med vår diakonale identitet har
vi et ansvar for
alltid å spørre:
«Hvem er de
mest utsatte og
sårbare menneskene eller
gruppene her?»
Svaret vil variere
fra land til land
og fra sted til
sted. Barn og
kvinner rammes
i særlig grad
av fattigdom.
Mennesker med
ulike funksjonsnedsettelser
er i særlig grad
utsatt for marginalisering og
diskriminering.

ABC

33 234

Antall mennesker som har
fått opplæring og blitt

bevisstgjort på viktigheten
av inkludering.

En av Misjonsalliansens nyere partnere på Filippinene
har navnet Simon, og organisasjonen jobber i hovedsak
med å fremme rettigheter og inkludering av personer
med nedsatt funksjonsevne.
I november i 2020 ble denne delen av provinsen Bicol
rammet av tyfonen Goni, og i tillegg finnes det her også
en aktiv vulkan. Den vakre og symmetriske Mayon-vulkanen er 2 500 meter høy og hadde siste utbrudd i 2018.
Misjonsalliansen gir støtte til katastrofehåndtering og
risikovurdering i disse sårbare områdene på Filippinene
og jobber spesielt for at sårbare grupper blir inkludert
i beredskapsplanene.
Salvador Liorca jobber med katastrofehåndtering
ABC
i tre lokalsamfunn i kommunen Camalig, og han er
svært takknemlig for samarbeidet med Simon. – Det er
viktig med god beredskapsplan, men den er ikke god
uten at den også inkluderer og håndterer de eldre og
mest sårbare og mennesker med nedsatt funksjonsevne,
forteller Salvador.
Simon jobber tett og godt sammen med offentlige
myndigheter, og Misjonsalliansens partner er en viktig
ressurs i alle faser av en katastrofe. – Nå er vi bedre i
stand til å møte funksjonshemmede og andre sårbare
gruppers behov før, under og etter katastrofer.
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ABC
VANN, SANITÆR OG HELSE
Sykdommer som kommer fra
urent vann tar hvert år mange liv.
LIBERIA

Tilgang på rent drikkevann og gode sanitetsforhold er grunnleggende for en god livskvalitet og
helse. Mange steder mangler mennesker både
drikkevann og toalett. Ofte brukes små bekker
som eneste vannkilde, og vask av klær og toalettbesøk blir gjort på samme sted. Noen steder
må man på grunn av mangel på rent vann samle regnvann i store beholdere utenfor huset, og
det må investeres i irrigasjonssystemer for i det

ABC

hele tatt å kunne dyrke jorda.

←

ENDRINGSVILLIG LANDSBY

ABC

ABC

Ezekiel er 54 år og bor i landsbyen Koryah
i Liberia. Når han og familien i dag kan hente
rent drikkevann fra en brønn, vet han hvilken
enorm kontrast det er til livet de hadde tidligere.
– Før var vi nesten alltid syke og hadde
mageondt og diaré. Jeg brukte mye penger
på sykehusbehandling, og jeg har mistet to
jenter på grunn av skittent vann som gjorde
dem syke. I dag har vi nesten ikke vannbårne
sykdommer i landsbyen,
forteller han.
ABC
Ezekiel er en ivrig forkjemper for bedre
ABC
helse, og han husker godt hvordan det hele
startet. Landsbyledelsen ble kontaktet av AEL
(Association of Evangelicals of Liberia), en av
Misjonsalliansens partnere i Liberia. Lokalsamfunnet skulle få brønn og tilgang til rent
vann. – Vi måtte selv være med og bidra, men
vi skulle bli trent opp og få opplæring innenfor de ulike delene av byggeprosessen. Jeg var
en av fire frivillige som fikk trening i å veilede
landsbybefolkningen i helsefremmende tiltak.
Når landsbyen nå skulle få brønner og rent
vann, var det viktig med rent miljø og god
hygienepraksis. – Personlig hygiene bidrar
til at folk får et sunnere liv og kan leve lenger,
sier Ezekiel.

ABC
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28 812

Antall familier som har fått tilgang
på rent vann i 2020.

←

14 183

Antall familier som har fått tilgangABC
på latrine i 2020.

I land som
Liberia mangler
to tredjedeler
av befolkningen
tilgang på rent
vann. Mange
mennesker
bruker store
deler av hverdagen på å hente
vann, men med
flere brønner
i landsbyene kan
de bruke tiden
på skolegang
og jobb.

ABC

Skogen blir ofte
brukt som toalett, og vannet i
bekkene blir lett
forurenset på
grunn av dette,
noe som igjen
fører til sykdom.
Unge jenter er
ofte utsatt når
de må bruke skogen som toalett,
så latriner bidrar
også til økt
sikkerhet.

Hva oppnådde vi i 2020

ARBEID OG INNTEKT
Bærekraftig utvikling forutsetter et samspill mellom
sosial utvikling og økonomisk utvikling.
KAMBODSJA

Misjonsalliansen støtter prosjekter som styrker matsikkerhet og inntekt på husholdsnivå.
Misjonsalliansens samarbeidsland har en svært
ung befolkning og generelt høy arbeidsledighet. For at disse landene skal få til bærekraftig
utvikling er det avgjørende at ungdom og unge
voksne får arbeid og inntekt.

1241

Husholdninger som kan

fortelle om økte inntekter.

ABC

443

Nye forretningsforetak som
ble startet i 2020.

ABC

↘

Som resultat av
tiltak og prosjekter innenfor
dette området
ser vi at lokalbefolkningen får et
bærekraftig inntektsgrunnlag,
jordbruk og husdyrhold drives på
en miljømessig
bærekraftig og
klimatilpasset
måte og andelen
unge voksne
med arbeid og
inntekt økes.

ABC

ABC
ABC

2478

Medlemmer i til sammen

821 spare- og lånegrupper.

ABC

1438

Antall mennesker som har
gjennomgått

kompetansegivende kurs og
opplæring i forretningsdrift.

KURS SOM REDDER LIV

– Som fattig alenemor til to barn var livet
vanskelig. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle
komme meg gjennom denne perioden av livet
helt uten inntekt, forteller Ouk Sohka. Et tilbud
om opplæring i næringsdrift ble redningen.
Sohka er 46 år gammel og bor i landsbyen
Toul Roka i Kambodsja. Hun driver i dag en
liten bedrift som selger lunsj- og middagsretter. Etter at GCT, en av Misjonsalliansens
samarbeidspartnere i landet, begynte å jobbe
i landsbyen, fikk Ouk Sohka muligheten til å
starte sin egen lille bedrift. – Jeg hadde aldri
hørt om GCT før en av organisasjonens ansatte
tilbød meg opplæring og veiledning i oppstart
av egen virksomhet.
En majoritet av kvinner deltok på kurset, og
deltakerne var takknemlige for opplæringen.
– Gjennom samarbeidet med GCT har
jeg fått ny kunnskap om butikkdrift, og jeg
har lært å planlegge virksomheten min. Jeg
har også fått et lite forretningslån og lært
bokføring og om hvordan jeg fører utgifter
og inntekter. På kurset lærte vi til og med
hvordan vi skal kommunisere med kundene,
sier Sohka med et smil. Ettersom hun nå får
overskudd av driften, har hun dessuten blitt
med i en spare- og lånegruppe.
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Hva oppnådde vi i 2020

KIRKESAMARBEID
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som
samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over.
BRASIL

Vi bygger ikke egne kirker eller etablerer menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes. Mange steder i verden er kirken den
beste og eneste sivilsamfunnsorganisasjonen i
lokalsamfunnet, derfor er lokale menigheter en
viktig del av et lokalsamfunn. Kirken har ofte en
sterk stemme blant folket.

JEG BLE REDDET. NÅ ER JEG
MED OG REDDER ANDRE
Cintia vokste opp i en favela utenfor byen
Cambé, nordvest for Curitiba. Som 14-åring
ble hun med i prosjektet Associação Refúgio og
deltok på taekwondo-trening og fikk opplæring
i å spille tromme. Gjennom Refúgio ble Cintia
kristen og begynte å gå i kirken. – Refúgio
har vært en del av livet mitt de siste 11 årene.
Refúgio er en av Misjonsalliansens partnere
i Brasil. De ansatte i organisasjonen tar seg av
sårbare barn, og Cintia ble fulgt opp gjennom
ABC
flere
år. – Jeg har fått masse hjelp og ble tatt
vare på, og jeg ble oppmuntret til å fortsette
utdannelsen på college. Jeg kommer fra en
fattig familie og hadde ikke penger til å komme meg til og fra høyskolen. I fire år kjørte og
hentet de meg. I dag har jeg en universitetsgrad
i markedsføring, og det skyldes Refúgio.
Cintia er i dag 25 år gammel, gift og har
en stedatter på 11 år. Hun er aktiv i kirken
og jobber frivillig i Associação Refúgio. – Jeg
bidrar der behovet er størst, enten det gjelder
å vaske gulv eller jobbe med sosiale medier.
Denne siste tiden har det vært spesielt viktig
med forebyggende tiltak mot vold, seksuelle
overgrep og selvmord, sier hun.

Misjonsalliansen

15

286

Antall lokale kirker vi samarbeider med.
175 menigheter har implementert
diakonale prosjekter i 2020.

Lokale menigheter og kirkesamfunn er
en naturlig samarbeidspartner for

Misjonsalliansen. Som diakonal misjonsorganisasjon deler vi vårt misjonsopp-

drag med kirkene i samarbeidslandene.

←

Kirkene
representerer
bærekraftige
strukturer som
har sin eksistensberettigelse
uavhengig av
Misjonsalliansen – og kan
implementere
prosjekter
på linje med
andre lokalsamfunnsbaserte
organisasjoner.
I et land som
Brasil skjer alt
prosjektarbeidet
enten gjennom
kirker og lokalmenigheter eller
gjennom ulike
kirkenettverk.

Hva oppnådde vi i 2020

KLIMA OG MILJØ
Menneskers klimagassutslipp varmer opp havet,
smelter snø og is og sørger for at havet stiger.
VIETNAM

Konsekvensene er store for både natur
og mennesker – særlig i fattige land. Vi
ser at de fattige er ekstra sårbare når
det kommer til klimaendringer. De som
har minst ansvar for klimautslipp er de
som rammes hardest av for eksempel
endrede værforhold.

NYE METODER GIR BEDRE
INNTJENING

22 293

Antall mennesker som har fått

opplæring og blitt bevisstgjort
på miljøtrussel og
klimaendringer.

Mange av Misjonsalliansens
prosjekter finner sted på

landsbygda. Som regel er

landsbybefolkningen bønder, og

mange er på ulike måter berørt av
klimaendringene. Ved å delta i

lokale utviklingsorganisasjoner
(CBO-er) får bøndene kunnskap
om måter de kan møte de nye
utfordringene på.

Nguyen Thi Truong An er en 33 år gammel bonde
i Mekongdeltaet i Vietnam. Hun bor i Phu Dong
kommune og er blant de mange som har kjent på konsekvensene av klimaendringene. Mange bønder kan
ikke lenger dyrke ris og jordbruksprodukter. Årsaken
er for mye saltinnhold i vannet fra Mekongelva.
Dyrking av sitrongress har blitt redningen for An.
Phu Dong kommune har en høyere konsentrasjon
av sitrongress enn noe annet sted i Mekong. – Før
jeg ble med i prosjektet som skulle hjelpe oss med
et klimatilpasset jordbruk, brukte jeg gamle tradisjonelle metoder og med mye bruk av kunstgjødsel
og kjemisk ugrassmiddel, sier hun.
Stort forbruk av kunstgjødsel og ugressmiddel
forårsaker miljøforurensning og påvirker helsen.
– Tidligere hadde jeg ikke penger til å kjøpe kunstgjødsel. Jeg fikk kjøpe på kreditt og så betale etter
innhøsting, men denne kreditten hadde svært høy
rente, forteller Nguyen Thi Truong An, og hun fortsetter: – Prosjektet har vært viktig både for meg og
lokalsamfunnet mitt. I stedet for å skade miljøet kan
vi nå dyrke renere produkter og i tillegg høste mer
og få bedre inntjening.
Nguyen Thi Truong An står ikke lenger på kommunens liste over fattige. I 2020 høstet familien 12
tonn sitrongress, og An har nå bygget et nytt hus.

16

Misjonsalliansen

KJØNN OG LIKESTILLING
Fattigdom, klimaendringer, konflikter, ulikheter og
økonomisk nedgang rammer kvinner hardere enn menn.
Kvinner utgjør flertallet av de fattige og

NEPAL

C

Hva oppnådde vi i 2020

er mer sårbare fordi de mange steder
mangler formelle rettigheter. Vår innsats
har som mål å myndiggjøre og styrke
kvinner og jenters stilling.

SINGEL DALITKVINNE OG MOR
TIL FUNKSJONSHEMMEDE BARN
LYKKES SOM BONDE
ABC

Kumari Devi bor vest i Nepal og er dalitkvinne,
de mest utstøtte og tilsidesatte i samfunnet. Det
er kun én ting som er enda verre: At man i tillegg
enten er funksjonshemmet selv eller har barn med
funksjonsnedsettelser. – Jeg er en 49 år gammel
kvinne og samtidig singel mor til to barn. De har
begge ulik grad av funksjonsnedsettelse, og den ene
er sterkt funksjonshemmet. Livet mitt har derfor
vært veldig vanskelig, forteller Kumari.
Dalitkvinnene er den gruppen i samfunnet som
blir minst hørt. I 2020 fikk Kumari høre om Himali
Mother’s Group, et lokalsamfunnsprosjekt som får
støtte fra Misjonsalliansen. – I tillegg til å ha to
funksjonshemmede barn var jeg også svært fattig.
Tilfeldige småjobber for andre i landsbyen var eneste
mulighet for noe inntekt. Men i Himali Mother’s
Group fikk jeg støtte og opplæring i hagebruk, jeg
fikk tilgang til såkorn, og i tillegg fikk jeg tre geiter.
Dette har forandret livet mitt, forteller hun.
Nå kan Kumari og barna spise næringsrik mat,
og hun tjener penger ved å selge grønnsaker på
markedet. – Jeg kan gi barna mine skolegang, medisiner og et verdig liv, og jeg kan også legge til side
litt penger for sparing.

Misjonsalliansen
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40 935

Antall mennesker som er blitt

bevisstgjort om likestilling og
kjønnsroller.

Likestilling er en menneskerett.

Kjønnsperspektivet skal sikre at vi
arbeider for at både kvinner og
menn, jenter og gutter skal få
tilgang på og kontroll over
ressurser og muligheter.

←
Kjønn og likestilling er ett av våre
tverrgående
temaer og er en
sjekkliste som
skal sikre at vi bidrar til en positiv
endring for både
menn og kvinner.
I svært mange av
våre prosjektland gjør vi tiltak
som skal redusere kjønnsbasert
vold og annen
kjønnsbasert
diskriminering
– både i familier
og lokalsamfunn.

Kritiske hendelser i 2020

Mikrofinans 2020

KRITISKE
HENDELSER
I 2020

ET
VANSKELIG
ÅR,
MEN SER
FRAMOVER
MOT BEDRE
TIDER

Misjonsalliansen jobber
iland hvor korrupsjon er
en risiko. I alt vårt arbeid
har vi nulltoleranse mot
alle former for korrupsjon
og økonomisk mislighold.
VI JOBBER KONTINUERLIG med

å skape gode kontrollrutiner og systemer som skal forebygge og avdekke dette. Økt kunnskap og
bevissthet hos partnere og hos ansatte
i Misjonsalliansen bidrar til å forebygge
korrupsjon. Sammen har vi et mål og en
bevissthet om at dette skal vi bekjempe.
Når vi avdekker mislighold, er det som regel
gjennom organisasjonen eller partneres
egne kontrollrutiner eller økonomigjennomganger, eller via direkte varsling. Vi
undersøker grundig de sakene som kommer
frem og etablerer bedre rutiner for å sikre
at det ikke skjer igjen.

Avsluttede saker i 2020
KAMBODSJA: Underslag hos lokal

partner. NOK 1785 er tilbakebetalt til
Norad.

KAMBODSJA: Betaling for utdeling av
varer og nepotisme hos lokal

partner. NOK 533 er tilbakebetalt til
prosjektet.

LIBERIA: Underslag hos lokal partner.
NOK 34 330 er tilbakebetalt til
prosjektet.

Som for banker og
låneinstitusjoner flest
ble 2020 også for AMAS
(Alliance Microfinance
AS) et krevende og
uforutsigbart år.
TEKST: ODDMUND KØHN OG SVEIN ARNE LENDE FOTO: ODDMUND KØHN
OG MISJONSALLIANSEN ILLUSTRASJONER: KLAUS KUHR

SVEIN ARNE LENDE , daglig

leder i AMAS, har
levert årsrapport
og reg n sk ap t i l
styret, og han sier
dette om fjoråret:
– Mens MOM, mikrofinansbanken
i Vietnam, nærmest har vært upåvirket
av covid-19-pandemien, har bankene
i Ecuador, Bolivia og Liberia på flere
måter blitt dramatisk påvirket av den.
Det ble for bankkunder i disse tre
landene innført amnesti i ulike varianter, og det medførte betalingsstopp på
renter og avdrag for mange av kundene. – Ettersom kundene fikk rente- og
avdragsfrihet under store deler av pandemien, har bankene forståelig nok blitt
hardt rammet. De totale økonomiske
ringvirkningene av pandemien ser vi
ikke fullt ut ennå, da det knyttes stor
usikkerhet til porteføljekvaliteten i disse
tre bankene.
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I Diaconia IFD i Bolivia er ca. 20 % av
den totale utlånsporteføljen rammet av
amnestiet. Utlånene kan ha en syklus på
for eksempel 18 måneder, og når man nå
gjenopptar lånet der man slapp, tar det
derfor litt tid før man vil se den reelle
effekten. – Amnestiet er foreløpig bestemt
til å vare ut juni, så vil det vise seg hvor
mange av disse kundene som er i stand til
å gjenoppta normal betjening av renter
og avdrag
Etter planen skulle AMAS i 2020
avslutte salget av Banco D-MIRO til en
stor mikrofinansaktør i Ecuador. Avtalen
ville gi Misjonsalliansen betydelige midler, men kjøper brøt avtalen, noe som ble
den største skuffelsen for AMAS dette
året. – Vi mente dette var en svært god og
strategisk løsning for banken, og det ville
realisere midler for Misjonsalliansen til å
satse videre. Måten den aktuelle kjøperen
trakk seg ut av prosessen på gjør at vi
fremdeles vurderer rettslige etterspill.

Misjonsalliansen
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Covid-19-pandemien satte en stopper for all
reiseaktivitet etter mars i fjor, og det har gjort
den faglige oppfølgingen av banken vanskelig. – Vi må være til stede i styremøter, treffe
ansatte og møte kunder. Det er vi blitt avskåret fra, og det gir på sikt en sårbar situasjon.
Heldigvis har vi gode medarbeidere lokalt og
opplever at vi kan ha tillit til dem. De har gjort
en stor jobb med å holde skutene flytende.

AMAS har i 2020 gjort sonderinger for
vekst og for etablering og investeringer
i mulige nye banker. Dette er i samsvar med
strategiske planer organisasjonen har hatt
siden 2018. – Vi har lett etter riktige partnere og etter eksterne investorer som kan
sikre nye diakonale bankinitiativ i nye land.
Sammen med Kirkens Nødhjelp og to andre
partnere ønsker vi nå å bidra til etablering
av en mikrofinansbank i Etiopia. En søknad
ble sendt til Norad på slutten av fjoråret,
forteller Svein Arne Lende, som har håp om
bedre tider i året som ligger foran.

Ansatte i AMAS:

(2020)
Svein Arne Lende,
CEO/daglig leder,
Christopher
Andersen,
CFO/økonomisjef,
Oddleif Hatlem
investeringsdirektør

Styret:

Lars Langsrud,
Chairman/
styreformann,
Hilde Høksnes,
Roy Mersland,
Oddvar Rønsen,
Andreas Andersen
(fram til november),
Andreas BomannLarsen (fra
november),
Elizabeth LeeMarinelli,
Kjell Engen.
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og brutalt rammet av covid-19
og fikk stor medieoppmerksomhet verden over.
Banco D-MIRO, som operer i et konkurranseutsatt marked, ble også rammet. Uten å få
penger inn gikk banken mot en akutt likviditetskrise. AMAS har jobbet hardt for å komme
ut av en vanskelig situasjon, og sammen med
bankens långivere har man satt sammen en
pakke som sikrer ny likviditet. Et innskudd
i banken på tre millioner dollar fra Norfund
var også kjærkomment og viktig.
Det planlagte salget av banken sporet
av, og slik situasjonen er nå vurderes Banco
D-MIRO for liten og for skjør til å stå godt
på egne ben. AMAS leter etter en god løsning
og en sikrere framtid for banken. Man har
derfor gjenopptatt prosessen med å se etter
en mulig partner å fusjonere med eller om
det er aktører som er interessert i å kjøpe
banken. Banken får innspill fra rådgivere og
følger flere interessante spor.
ECAUDOR BLE HARDT

FORSINKET
FORSINKET
BETALING
BETALING

også eldste institusjonen i
AMAS-porteføljen er fremdeles solid og
robust, og 2020 ble dessuten en historisk
milepæl: Diaconia kan fra nå av tilby
spareprodukter, og muligheten for innskudd er svært viktig for videre vekst for
banken. Dette er ingen banklisens, men
det er et betydelig steg fram mot å bli en
fullverdig bank.
Det pågående amnestiet som bolivianske
myndigheter har lagt til rette for har skapt
bekymringer. Når 20 % av porteføljen på
nærmere 200 millioner dollar ikke blir
betjent, og man heller ikke vet når og om
den vil bli betjent, skaper det usikkerhet
rundt eventuelle fremtidige tap.
Tiden vil etter hvert vise hvor mange
som er betalingsdyktige. Dette vil også bero
på måten myndighetene vil håndtere dette
og hvordan banktilsynet i Bolivia vil legge
til rette for gode løsninger etter pandemien.
DEN FØRSTE OG
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MOM

LIBERIA

VIETNAM
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USD 1 511 297
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FORSINKET
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42 791

blitt hardt rammet av covid-19,
og landet har en ung befolkning og en robust
motstandskraft. Bankvesenet kom likevel
Antall lånekunder
dårlig ut i starten av pandemien. En ansatt
hos myndighetene uttalte uoffisielt som
privatperson at fattige skulle få alle sine
lån innfridd. Alle med lån oppfattet dermed
TOTAL erklæring
utlånsportefølje
dette som en offisiell
fra myndighetene. Selv
om 200
dette var
helt102
uten belegg
USD
773
fra sentralbanken eller annet offisielt hold,
agerte kundene som om dette var tilfelle.
Dette resulterte i noen utfordringer, men
man er i full gang med å få folkPartilbake
på
30
betjeningssporet. Banken
har
gjort
en
god
%
jobb, og situasjonen ser mye bedre ut nå
enn i starten av pandemien. Det er verdt å
nevne at bankens direktør,FORSINKET
Kwarteng Basoa
BETALING
fra Ghana, ble som ny leder sist vinter kastet rett ut i korona-krisen. Han har gjort
en svært god jobb, og banken har hatt god
vekst og økning av antall kunder.
LIBERIA HAR IKKE

1,3

72 736
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FORSINKET
BETALING
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landene i verden som har håndtert pandemien aller best. Landet har blitt
isolert som andre land, og myndighetene har
Antall
lånekunder
slått hardt ned
på alle
smitteutbrudd, men
for MOM har ikke dette hatt noen særlig
betydning. MOM eies av den statlige organisasjonen Women’s Union og låner kun ut til
utlånsportefølje
fattige kvinner.TOTAL
Utlånsporteføljen
og antall
lånekunderUSD
har nærmest
upåvirket
82 147vært
299
av pandemien.
MOM er ikke nærmere noen formell
banklisens, og det hindrer bankens tilgang til
ny, frisk kapital. Prosessen drar ut,
og det er
Par 30
knyttet noen utfordringer
til
kapitalen
(på 2
%
millioner USD) som Misjonsalliansen har lånt
ut til MOM. Men driften av MOM har vært
Antallgod,
sparekonti
FORSINKET
svært
og banken leverer
gode resultater.
BETALING
I 2020 har AMAS kun deltatt virtuelt på
styremøter, men dyktige medarbeidere ved
Misjonsalliansens kontor i Vietnam har vært
et godt bindeledd mellom banken og AMAS.
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Næringsutvikling 2020

– VI ER
I FULL
GANG I
KAMBODSJA
Vårt initiativ blir møtt
med stor interesse blant
samarbeidspartnere i Kambodsja
og regionalt. Hvorfor? Fordi
det er et enormt behov for
jobber og rettferdig lønn for
folk og fordi Misjonsalliansen
er kjent for å skape resultater
gjennom sitt arbeid.

F

TEKST: RUNE A. ØYGARD, CEO MISSION
ALLIANCE BUSINESS DEVELOPMENT
FOTO: MISJONSALLIANSEN

or de av dere som ikke kjenner
konseptet ennå: – Misjonsalliansens Business Development bistår
små og mellomstore bedrifter i å
videreutvikle seg, vokse og tjene
bedre og på den måten ansette
folk. Kort og godt: Å forandre folks
hverdag ved å skape lokale arbeidsplasser.
Alle selskaper er en del av en verdikjede.
Innenfor landbruk er mange av de nasjonale
verdikjedene i Kambodsja ikke «oppe og stå».
Derfor jobber vi med hele verdikjeder og
markedet – fra råvareprodusent
«Skolen vår» – MA-Akademiet – er
i ferd med å fylles med materiell
til konsument. For å lykkes
og metoder for vurdering av vertrenger de aller fleste selskadikjeder, rådgivning til bedriftene
per tilgang til både nettverk,
og vurdering av forretningsmodeller og økonomi. Sammen med
kompetanse og kapital.
andre har vår næringsansvarlige
Våre folk i Kambodsja har
i Kambodsja, Karen Lim Myrene,
jobbet med mer enn ti selskaper
utviklet og samlet opplæringsdette året for å finne frem til
materiell på en digital plattform
i Misjonsalliansen, som både
hvem av disse som best innfrir
benyttes til fjernundervisning
kriteriene for vårt engasjement.
og til samarbeid «over bordet» i
Felles verdiforståelse med eier,
selskapene vi jobber med.

vekstmuligheter og synergier med vårt øvrige
arbeid er vesentlig. Mens mange selskaper
har «trødd vannet hardt» for å holde seg i live
gjennom pandemien, har det også vært litt
utfordrende å finne lokale medarbeidere som
både deler vårt verdisyn og som er kvalifiserte
til å bistå selskapene vi samarbeider med. Vi er
glad for å kunne melde at vi i skrivende stund
er i ferd med å ansette to lokale medarbeidere.
I Norge har vi jobbet frem et konsept for
de av dere som vurderer å investere i lokale
bedrifter i Kambodsja som trenger vekstkapital. Vi gleder oss til å henvende oss i markedet
med dette i nær fremtid og å utfordre aktuelle
personer til å investere egen kompetanse og
kapital i varige arbeidsplasser i Kambodsja.
Vi tror at kunnskap og kompetanse – og
gode lokale relasjoner i Kambodsja – er nødvendig for å forstå maktstrukturer og problemstillinger og å finne praktiske løsninger. Takk
til deg som vil være med oss videre på dette!
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Mobilisere for rettferdighet 2020

DIGITAL
RETTFERDSKAMP

TEKST: ANDREAS LØLAND
FOTO: GJERMUND ØYSTESE,
NORGES KRISTNE RÅD

– Vi har ikke kunnet møte folk,
men har tatt store steg digitalt, sier
generalsekretær Andreas Andersen
om utviklingen i Misjonsalliansens
mobiliseringsarbeid i 2020.

U

te i samarbeidslandene våre
bygger Misjonsalliansen trygge
lokalsamfunn og gir folk mulighet til en stabil inntekt. Her
hjemme bygger vi kunnskap
og deler av vårt engasjement
for rettferdighet for verdens
fattige og marginaliserte.
Fakta
o Rettferdskonferansen arrangeres av
12 organisasjoner og er en mobiliseringsbevegelse for samfunnsengasjerte kristne. Den hadde en 72 %
økning i antall følgere på Facebook.
Minst 800 personer så store deler av
minikonferansen og de fire webinarene, en økning fra de rundt 200 som
har deltatt fysisk i 2018 og 2019.
o 1500 flere har valgt å like
Misjonsalliansen på Facebook,
en økning på over 10 %.
o Instagram har vokst med 32 %.
o Trafikken på nettsidene våre har
nesten doblet seg fra 2019 til 2020.

Misjonsalliansen
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Misjonsalliansen har i sin – Det blir mer og mer tydelig for
strategiske plan for 2020–2024 oss alle at verdens store utfordringer også handler om hvordan
løftet frem «mobilisere for rett- vi lever våre liv her i Norge.
ferdighet» som et av tre straI Mekong samarbeider vi med
tegiske oppdrag. Et felt som bønder som må tilpasse seg klimarommer mange ulike deler av endringer skapt av våre utslipp.
organisasjonens arbeid, men På Filippinene jobber vi med å
som ofte innebærer kommu- bekjempe overgrep mot barn
nikasjon med kristne i Norge. bestilt av norske nettbrukere.
– 2020 var et unormalt år I Kambodsja og andre land hjelper
også for mobiliseringsarbeidet vi bedrifter som desperat trenger
de investeringene som i dag havvårt. For eksempel er det lite ner i tryggere markeder i rike land.
som er så effektivt for mobilisering som meningsfulle møter
mellom mennesker – noe vi ikke har kunnet
få til. Digitale hjelpemidler har likevel gjort
arbeidet mulig. Da vi for eksempel gjorde
rettferdskonferansen digital, fikk vi langt flere
deltakere enn tidligere, med mange tusen som
har blitt nådd med et rettferdsbudskap, sier
Andersen.
Mobilisering på vegne av verdens fattige
og marginaliserte innebærer også å fortelle
deres historier og melde klart fra når noe bør
endres. Det gjør vi gjennom tekster og andre
budskap i media, på nettsiden vår, i magasinet
vårt, i sosiale medier og andre kanaler.
– Vårt håp er at det vi sier offentlig her i
Norge skal informere og i tillegg inspirere til
et ekstra blikk på hvordan vi alle forvalter det
vi har blitt gitt. For eksempel til å droppe den
altfor billige bilvasken, kjøpe rettferdige klær
eller på andre måter bruke ressursene våre til
det beste for verdens fattige og marginaliserte.

Strategisk allierte

EN NY
OG VIKTIG
AVDELING I
MISJONSALLIANSEN
Misjonsalliansen vil
styrke relasjonen
til våre samarbeidspartnere i Norge. Alle
som gir en gave til
Misjonsalliansen er
våre allierte – og er med
og bekjempe fattigdom,
fremme rettferdighet
og dele tro.
TEKST OG FOTO: ARILD VIK

S

trategisk alliert er et nytt uttrykk i
Misjonsalliansen. Enkelt forklart
er det våre samarbeidspartnere
her i Norge. Eksempler på strategiske allierte er organisasjoner,
skoler, bedrifter og ikke minst
menigheter som heier ekstra på
arbeidet til Misjonsalliansen.
– Vi har troen på samarbeid, og at vi
sammen kan oppnå så mye mer enn alene. Vi
vil at våre samarbeidspartnere skal oppleve at
de får noe tilbake ved å bli alliert med oss, sier
lederen for arbeidet, Magne Christian Sturød.
Misjonsalliansen vil gi den enkelte menighet, skole eller forening en individuell
oppfølgingsplan, oppdatert informasjon om
hva som skjer i prosjektene man støtter, og
om mulig vil det tilbys prosjektbesøk til land
hvor Misjonsalliansen har arbeid. – Vi kommer
gjerne på besøk for å fortelle om arbeidet eller
hjelper til med arrangementer. For bedrifter vil

« VI VIL AT VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE SKAL
OPPLEVE AT DE FÅR NOE TILBAKE
VED Å BLI ALLIERT MED OSS »
Magne Christian Sturød,
leder for strategisk allierte

vi også kunne tilby ekstra markedsføringsplass
på våre kanaler, sier han.
Den nye avdelingen har mange planer
framover. Organisasjoner, bedrifter og menigheter vil få tett oppfølging, og det vil også bli
seminarer og ulike arrangementer.
– Hvem som helst kan bli strategisk alliert
med oss. Denne avdelingen er en stor satsing i
Misjonsalliansen. Målet er å få med enda flere
som brenner for solidaritet og rettferdighet.
Vi vil se engasjementet vokse i hele Norge,
sier Magne Christian Sturød.
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Marked og innsamling 2020

MARKEDS- OG
INNSAMLINGSARBEIDET
2020

1
1. Påsken 2020
mobiliserte
mange enkeltmennesker og
bedrifter ved
å gi en gave til
situasjonen i
Ecuador.

I forbindelse
med innføring av
ny markeds- og
innsamlingsstrategi
var første del av året
preget av forberedelser,
omstrukturering og
ansettelser.

2

TEKST: KJETIL ABRAHAMSEN, MARKEDS- OG INNSAMLINGSLEDER I MISJONSALLIANSEN FOTO: MISJONSALLIANSEN, KLAUS KUHR, PÅL LAUKLI, KVS LYNGDAL OG
ÅLGÅRD MENIGHET. ILLUSTRASJON: KLAUS KUHR

ny profil, nye nettsider med
informasjon og filmer fra hvert enkelt land.
Vi relanserte produktet «fast giver», innførte
nye alminnelige givervilkår og sørget på den
måten for økt kostnadseffektivitet i markedsog innsamlingsarbeidet.
En stor og lenge planlagt kampanje lå klar
til lansering, men så kom korona. Verden ble
snudd på hodet, og det gjaldt i høyeste grad
også for Misjonsalliansen. Aktiviteter som var
planlagt for å engasjere mennesker i Norge
måtte utsettes eller avlyses. Vi kuttet både i
inntekts- og kostnadsbudsjetter og forberedte
oss på et hardt fall. Samtidig endret vi kommunikasjonen vår om støtte til tradisjonell
bistand og samfunnsutvikling til spørsmål om
mer akutte nødhjelpstiltak. Dette gjaldt ikke
minst arbeidet vårt i Sør-Amerika. Både nye og
eksisterende givere forsto alvoret, og påsken
2020 mobiliserte mange enkeltmennesker
og bedrifter ved å gi en gave til situasjonen i
Ecuador. Dette ble også forsterket gjennom
den påfølgende aksjonen «Sammen som kirke
I MARS L ANSERTE VI
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2. Et lyspunkt
var at et sommerteam med
engasjerte unge
mennesker gjorde en strålende
innsats med å
reaktivere en
rekke passive
fadderavtaler.

i hele verden» – initiert av « EN STOR OG
SMM og Agder og TeleLENGE PLANLAGT
mark bispedømme.
Sommeren ble utfor- KAMPANJE
drende og vanskelig. InnLÅ KLAR TIL
tektene stoppet som fryktet
opp, og sommerinntektene LANSERING, MEN
til Misjonsalliansen ble SÅ KOM KORONA. »
rekordlave. Et lyspunkt
var at et sommerteam med
engasjerte unge mennesker gjorde en strålende innsats med å reaktivere en rekke passive
fadderavtaler.
Høsten 2020 fokuserte vi på arbeidet vårt
knyttet til forebygging av seksuelle overgrep
over internett på Filippinene. Vi gikk bredt
ut med kampanjen «Solgt av mamma». Aksjonen ble den beste høstkampanjen på fem
år. Situasjonen var i ferd med å snu.
På slutten av året investerte vi det vi hadde
spart opp av markedsmidler gjennom året,
og vi lanserte «Mary»-kampanjen knyttet til
vannprosjektene våre i Liberia. Det løsnet.

Marked og innsamling 2020
3. Høsten 2020
fokuserte vi
på arbeidet
vårt knyttet til
forebygging
av seksuelle
overgrep over
internett på
Filippinene.
4. Vi må ti år
tilbake for
å finne en
julekampanje
som ga flere
gaver.

3

5 %Støttegruppe
4

Sum gaver

66,8
millioner

Fadderordningen

5

Fadderordningen 65 %
Fast giver 9 %
Gaver 14 %
Gaver fra strategisk allierte 7 %
Testamentariske gaver 5 %

6

5. KVS Lyngdal
6. Ålgård
menighet

« DET ALLER MEST GLEDELIGE VAR AT MER ENN 1400 PERSONER
GA SIN FØRSTE GAVE TIL MISJONSALLIANSEN I FJOR. »
De siste seks årene har dette tallet for førstegangsgivere i snitt vært ca. 525.

Gjennom jula fikk vi 2631 gaver knyttet til kampanjen alene. Til sammenligning ga fjorårets
julekampanje 1215 gaver. Vi må ti år tilbake
for å finne en julekampanje som ga flere gaver.
Innsamlingsresultatet for 2020 havnet
til slutt rett i overkant av 2019-nivået, og det
var langt fra det nivået vi drømte om da vi la
planene for året. Men slik uåret 2020 utviklet
seg, så er vi fornøyde med resultatet. Det aller
mest gledelige var at mer enn 1400 personer
ga sin første gave til Misjonsalliansen i fjor.
De siste seks årene har dette tallet for førstegangsgivere i snitt vært ca. 525.
Misjonsalliansen tilgodesees årlig med
midler fra kjente og ukjente støttespillere som
før sin bortgang har valgt å oppføre Misjonsalliansen i sitt testament. Det gjør oss takknemlige
og ydmyke. Like før jul fikk Misjonsalliansen

to store arveoppgjør på henholdsvis 2,0 og
1,2 mill. kroner. Slike store arveoppgjør betyr
mye for Misjonsalliansen. Summen av testamentariske gaver i fjor er likevel ikke høyere
enn gjennomsnittet de siste ti årene.
Store givere som blant annet KVS Lyngdal,
Solidaritetsklassen, KRIK, Norkirken Vennesla
og menighetene Høvåg, Ålgård, Bjerkreim,
Lura, Oddernes, Lund og Søgne har vært i en
særklasse i 2020. Men den store andelen gaver
kommer fra enkeltpersoner rundt omkring i
Norge, og vi ønsker å takke hver enkelt giver
for det de har bidratt med for å gjøre Misjonsalliansens arbeid mulig – også i året vi aldri
kommer til å glemme.
Takk for alle gaver til arbeidet, og takk for at
du er alliert i kampen mot urettferdighet.
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Økonomi i 2020

FÅR MYE
IGJEN
FOR
PENGENE
Trude Andersen,
økonomisjef i
Misjonsalliansen,
startet opp i
stillingen omtrent samtidig med
at koronapandemien gjorde
seg gjeldende i verden.
TEKST: ODDMUND KØHN

FOTO: SUNNIVA VIKAN, SVEIN MAGNUS JOHANSEN, HANNA SOFIE
JOHANSEN OG TORHILD SKÅRNES

T

rude kom til Misjonsalliansen
fra stillingen som økonomi- og
administrasjonssjef i Normisjon.
Hun er økonom med utdannelsen
fra USA, hvor hun også i flere år
jobbet innenfor bank og finans.
I tillegg har hun 13 års erfaring
fra Innovasjon Norge – både som avdelingsdirektør og som spesialrådgiver innen CSR/
bærekraft.
Din inngang i organisasjonen ble annerledes
og trolig med ulike scenarier for året som lå
foran. Hva tenker du nå?
Misjonsalliansen er vant til å møte kriser,
og jeg oppdaget raskt at dette ikke er den

Misjonsalliansen
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« DET ER EN ROBUSTHET I
ORGANISASJONEN I MØTE
MED KRISER OG RISIKO SOM
ER GANSKE ENESTÅENDE. »
første krisen Misjonsalliansen har måttet
håndtere. Vi nyter godt av tidligere erfaringer
og stopper ikke opp i møte med usikkerhet og
utfordringer. Organisasjonen har håndtert
covid-19-året på en bemerkelsesverdig måte.
Vi har fantastiske kolleger, utsendinger og
partnere. Det er en robusthet i organisasjonen
i møte med kriser og risiko som er ganske
enestående.

Økonomi i 2020

« LANDPORTEFØLJEN VÅR
ER PÅ MANGE MÅTER EN
SAMLEPOST FOR FLERE ULIKE
TRUSLER. MEN DET HENGER
JO SAMMEN MED GRUNNEN
TIL AT VI ER DER VI ER. »

Hvordan vil du fra et finans- og regnskapsperspektiv beskrive året 2020?
Først vil jeg si at det gikk bedre enn fryktet.
Som nyansatt i fjor var det fint å oppdage at jeg
hadde kommet til en veldrevet organisasjon,
sett med økonomens øyne. Med effektiv drift
og store tilskudd fra det offentlige får giverne
mye igjen for pengene.
Vi fikk tilbud om å droppe egenandelen
i prosjekter finansiert av det offentlige, noe
vi takket nei til. Vi har fortsatt egenandel. Vi
holder fram, og vi har gjort imponerende mye
av det som var planlagt i 2020.
Med samme økonomiperspektiv, hva vil du
si kjennetegner Misjonsalliansen?
Misjonsalliansen har en solid økonomi
som tåler et covid-19-år. Vi har reserver vi kan

« VI HAR HØY TILLIT HOS
MANGE TROFASTE GIVERE,
OG VI HAR HØY TILLIT OG
GODE BEVILGNINGER FRA
DET OFFENTLIGE. DET ER EN
GOD KOMBINASJON. »

bruke, og vi har likvide muskler til å fortsette
arbeidet selv i en tid med stor usikkerhet. Det
er en sterk side ved Misjonsalliansens økonomi.
Vi har høy tillit hos mange trofaste givere, og
vi har høy tillit og gode bevilgninger fra det
offentlige. Det er en god kombinasjon.
Hva tenker du om fadderordningen vår, vår
viktigste inntektskilde fra private donorer?
Dette er trofaste givere, og mange har gitt til
Misjonsalliansen over mange år. Vi ser samtidig
at antall faddere reduseres, men samlet sett er
gaveinntektene i 2020 allikevel litt høyere enn
året før. Kort fortalt er gaveinntektene stabile
– og vi har til og med en liten økning i fjor.
Lyser det noen gule eller røde lamper, eller
ser du noen truende skyer?
Usikkerhet nummer én er at vi jobber i
høyrisikoland der mye kan gå galt. Landporteføljen vår er på mange måter en samlepost for
flere ulike trusler. Men det henger jo sammen
med grunnen til at vi er der vi er. Det er viktig med gode systemer og god risikostyring i
forhold til dette. Og det jobber vi hele tiden
med å bli bedre på.
Har du som ny økonomisjef gjort store
endringer i organisasjonen?
Jeg har først og fremst brukt tid på å bli
kjent med hvordan økonomien henger sammen
med organisasjonen og arbeidet vi driver.
Misjonsalliansen er en veldrevet organisasjon
som ikke har behov for grunnleggende forandringer, men noe er det blitt. Med god hjelp
fra et godt team har vi blant annet kommet
godt i gang med nye, digitale og mer effektive
arbeidsprosesser.
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Organisering 2020

Landsråd
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Per Arne Dahl (ordfører), Vikersund
Tonje Bjerkreim (viseordfører), Ålgård

Styret
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Helge Simonnes (styreleder), Oslo
Nina Roland (nestleder), Kristiansand
Per Nitter Bondevik, Oslo
Erik Dale, Kristiansand
Toril Eidesvik, Bergen
Siri Kalvatn, Bergen
Solveig Irene Seland (ansattes representant), Oslo
Hans Martin Espegren (varamedlem), Oslo
Trine Grønborg Christensen (vara for
ansattes representant), Oslo

Utsendinger

Fra venstre: Ecuador: Lars Iver Wennerberg, Lene Wennerberg, Bolivia: Anne Karin Krokeide, Nils Atle Krokeide (til juni). Vietnam: Guro Nesbakken,
Jon Ragne Bolstad. Kambodsja: Karen Lee Ling Myrene, Anders Myrene, Mari Buer Vik og Arild Vik (til juni). Filippinene: Torhild Liane H. Skårnes,
Mahel Ramirez Caballero (til juni), Arild og Møyfrid Fehn (fra mars), Liberia og Sierra Leone: Janne Ingunn Harbo Øygard, Rune Arild Øygard (til mars),
Karen Korol og Julian Vander Noord (fra januar).

Ansatte ved hovedkontoret i Norge

Andreas Andersen, generalsekretær, Trude Andersen, økonomisjef (fra mars), Kjetil Abrahamsen, markeds- og innsamlingsleder, Ole Andreas Austbø,
ungdomsteam deltid, Andrea Bergem, teamleder ungdomsteam og giverkonsulent (vikar), John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne Holmberg
Chávez, utenlandssjef, Trine Grønborg Christensen, regionleder Liberia og Sierra Leone, Olav Dale, vaktmester (til oktober), Ingeborg Drevdal,
giverkonsulent, Irene Breivik Føyen, regionleder Vietnam og Kambodsja, Malene Gjerdrum, digital markedskoordinator, Bethel Margareta Hamrin
organisasjons- og HR-konsulent (vikar), Mirjam Kristin Mong Hansen, ungdomsteam deltid, Jørgen Haug regionleder for Ecuador, Bolivia og Brasil, Unni
Hiorth, personalkonsulent, Eva Holhjem, Grant manager, Malene Jerpstad, giverrekruttering, Klaus Kuhr, designer, Oddmund Køhn, informasjonsleder,
Simon Leirvik, ungdomsteam deltid, Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver (fra mars), Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Birgitte
Nyborg, stabssjef, Fride Maria Næsheim, informasjonskonsulent, Jorunn L. Pedersen, giverkonsulent og resepsjonsansvarlig, Kristine Kverndal
Pedersen, organisasjons- og HR-konsulent, Carina Richardsen, vaktmester (fra oktober), Solveig Irene Seland, land- og fagansvarlig (permisjon),
Torhild Liane Skårnes, land- og fagansvarlig Nepal, Kina og Filippinene (vikar), Thomas Smørdal, controller, Magne Sturød, leder for strategisk allierte,
Katrine Vigrestad, ungdomsteam deltid, Sverre Vik, menighets- og nettverksansvarlig, Beate Vinei, leder for individuelle givere, Rune Øygard, CEO
Mission Alliance Business Development (MABD).
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Hvor Hvordan
og

jobber vi?

Misjonsalliansen bekjemper fattigdom, fremmer
rettferdighet og deler tro – i lokale partnerskap
som skaper tryggere lokalsamfunn og en bedre
hverdag for hele familier.

forplikter
oss til å hjelpe de mest utsatte og
sårbare. Hvem det er vil variere
fra sted til sted, men noen ting går
igjen: Barn og kvinner rammes ofte
av fattigdom. Mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser blir oversett eller
utestengt fra samfunnet og etniske minoriteter utsettes for urettferdig behandling.
VÅR DIAKONALE IDENTITET

Misjonsalliansen jobber
i sårbare bydeler med

elendig infrastruktur og
med mye vold og

narkotikamisbruk – selv
blant barn helt ned i
seksårsalderen.

ECUADOR

SØR-AMERIKA AFRIKA ASIA

BOLIVIA
En stor del av

befolkningen er urfolk

som har blitt undertrykt
og diskriminert i flere

århundrer, og som ofte
lever under vanskelige
forhold.

BRASIL
Favelaene i Brasil er
belastede områder.

Her bor fattige barn og
tenåringer i miljøer

preget av arbeidsløshet,
rusmisbruk, vold og
overgrep.
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Nesten halvpar-

Sierra Leone har i likhet

ten av Filippinenes

med nabolandet Liberia

befolkning er under 10 år.

vært gjennom en lang og

Mange barn utsettes for

blodig borgerkrig. Skoler,

overgrep. Sammen med

helsestasjoner og

lokale ungdommer

sykehus ble brent ned.

hjelper vi barn til å si
ifra og be om
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I
FIL

SIERRA LEONE
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Misjonsalliansens

hjelp.

E
EN

prosjekter i Kina retter
seg mot de sårbare

gruppene i samfunnet:
Fattige bønder,
minoriteter og

funksjonshemmede.
Nepal er et av verdens

NA

fattigste land. Vi

KI

jobber med matsik-

mest sårbare i landet.

NE

helse blant noen av de

PA
L

kerhet, utdanning og

Noen få rike

JA

Fremdeles er underernæ-

DS

da sliter fattige bønder.

BO

rikere, men på landsbyg-

M

KA

i byene blir stadig

ring et stort problem.

M

I Liberia mangler store

De siste

NA

turisme.

ET

klesindustri og

LIBERIA

VI

Landets største næringer er

årene har

bønder i Mekong

deler av befolkningen
tilgang til rent vann.

opplevd dramatiske

gen er under 25 år, og

klimaendringer. Klima er et

Halvparten av befolknin-

reduksjoner i avlingen pga.

mange av dagens for-

av Misjonsalliansens

viktigste satsingsområ-

eldre har gått glipp av

der i Vietnam.

skolegang.
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Avsender:
Misjonsalliansen
P.b. 6863, St. Olavs Plass
0130 Oslo
Norway

TRYKK: GUNNARSHAUG TRYKKERI AS
REGI, DESIGN: MISJONSALLIANSEN OMSLAGSFOTO: PÅL LAUKLI

Takk for at du er alliert i
kampen mot urettferdighet

