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På jorda som i himmelen
Hvert enkelt menneske har sine unike
egenskaper og en unik plass på jorda
som bare de kan fylle. Men jorda er
dessverre ikke alltid det gode stedet
den er ment å være. I Misjonsalliansen
jobber vi sammen som allierte for å
gjøre verden til et bedre sted for alle
– slik den var ment å være. Siden 1901
har vi derfor stått på de fattiges side i
kampen for et bedre og mer verdig liv.

D

ette har vi oppsummert i en felles
visjon og oppdragsbeskrivelse for
Misjonsalliansen: På jorda som i
himmelen – vi fremelsker verdighet i en
urettferdig verden.
Årsmeldingen gir et oppsummerende overblikk
over virksomheten i 2019. Vi er glade for å kunne rapportere at vi i 2019 økte vår innsats blant
verdens fattige – investeringene våre i verdig liv og
sterkere lokalsamfunn.

FOR MISJONSALLIANSEN BETYR
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KORONAPANDEMIEN
AT ARBEIDET VÅRT
BARE BLIR ENDA
VIKTIGERE.

Helge Simonnes

I løpet av året har vi laget en ny helhetlig strategi for Misjonsalliansen for perioden 2020–2024.
Denne omfatter alt vi gjør og er utarbeidet i fellesskap på tvers av alle avdelinger og kontorer. Strategien legger som forutsetning at Misjonsalliansens
arbeid skal vokse i volum og innsatsområder i de
kommende årene.
Den første delen av denne veksten vil komme
i Nepal, der vi i 2019 startet opp et nytt langsiktig
arbeid. I tråd med vår diakonale strategi ønsker vi
å vektlegge vår innsats i noen av de minst utviklede
landene, og vi vil i tiden som kommer utrede ytterligere ett land med tanke på fremtidig virksomhet.
Denne typen vekst forutsetter at vi finner
nye finansieringskilder, i tillegg til at vi får økte
inntekter fra de kildene vi har i dag. Kommunikasjons- og innsamlingsstrategien legger derfor opp
til å mobilisere givere og samarbeidspartnere for
organisasjonens oppdrag, samtidig som vi gir disse
økt innsikt i globale spørsmål. Dette siste er en del
av vår generelle kamp mot urettferdighet, samtidig
som det skaper enda bedre og mer trofaste allierte
for Misjonsalliansen.
Misjonsalliansen har en solid økonomi med en
stabil inntekt. Digni og Misjonsalliansen har de
siste årene fått økt tildeling fra Norad. Dette gir
Misjonsalliansen rom for økt vekst i arbeidet ute

dersom vi gjennom innsamlingsarbeidet fortsatt
lykkes med å finansiere en tilstrekkelig egenandel.
Vi er likevel bekymret for konsekvensene
av koronapandemien som har rammet verden i
starten av 2020. For verdens fattige betyr det at
antall mennesker i ekstrem fattigdom vil øke. For
Misjonsalliansen betyr det at arbeidet vårt bare blir
enda viktigere, samtidig som vi ser at inntekter hos
oss selv og andre misjons- og bistandsaktører faller
dramatisk.
I lys av dette er det viktigere enn noensinne å
mobilisere for å fremelske verdighet. Det skal vi
greie sammen som allierte mot urettferdighet.

Vennlig hilsen
Andreas Andersen, generalsekretær
og Helge Simonnes, styreleder

465 897
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.

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 om å
bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.
Disse målene jobber vi for basert på tydelige verdier: om å være nær
på folk og på Jesus, om å være dyktig i arbeidet vi utfører og i møte
med våre allierte og om å være 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.
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ABC

Organisering og mobilisering
ABC

Misjonsalliansen vil legge til rette for organisering og
mobilisering i lokalsamfunnet.

ABC
Sivilsamfunnsorganisasjonene kan være lokalABC
ABC
samfunnsbaserte
organisasjoner
som
ABC represenABC
terer et geografisk område som en landsby eller
et nabolag. De kan også
ABC være smalere organisa-

547

Antall lokalsamfunnsorganisasjoner vi jobber sammen med og
som får kurs og opplæring av Misjonsalliansen.
ABC
AvABC
disse har 262 lokalsamfunnsorganisasjoner kvinnelig leder og 50 av
ABC
dem har tilrettelagt for funksjonshemmede.

ABC

ABC

ABC

ABC
ABC

sjoner som representerer et spesielt tema eller
en spesiell gruppe, som f.eks. egne organisasjoner for funksjonshemmede eller fotballklubber
for ungdom.

ABC

7873
ABC

ABC

ABC

Antall mennesker som har fått opplæring og blitt
ABC
engasjert i advocasy og menneskerettigheter.
ABC

28 129

Antall mennesker som er aktive medlemmer i lokale
ABC
grupper av ulik slag og som er med og endrer
lokalsamfunnet sitt. 25 000 av dem er kvinner. Av disse har 6740 personer
fått ny kompetanse og undervisning og opplæring i ledelse.
ABC
ABC

86 951

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. Prosjektene påvirker også indirekte mennesker i
lokalsamfunnet, og det samlede antallet i 2019 var 326 692.

BOLIVIA

Drømmer har ingen alder.
Ocullani er en av de mest
avsidesliggende og glemte
landsbyene i kommunen
Luribay i Bolivia. I løpet
av de siste 26 årene har
verken kommunen eller staten bidratt med
prosjekter der, selv om behovet for hjelp er stort.
Det største behovet har vært tilgang til vann, og
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da spesielt vann til åkrene der de dyrker poteter
og grønnsaker. Men i 2019 forandret situasjonen
seg da landsbyen valgte Primitiva Calle Mamani
på 80 år til leder for lokalsamfunnet. Den gamle
damen fikk opplæring, og hun tok kontakt med
Misjonsalliansen og med myndighetene. Med
hennes pågangsmot og initiativ har landsbyen nå
fått vanningsanlegg. «Nå kan vi få tre avlinger i
året, og inntektene våre kan øke», forteller hun.

ABC
ABC
ABC

Skole og utdanning
Skole og utdanning er viktig for at mennesker skal
kunne løfte seg ut av fattigdommen.

Store deler av arbeidet med skoler støtter du
via fadderarbeidet vårt. I noen land bygger vi
skoler og boliger for lærere. Alle barn har rett

ABC
ABC

C

ABC

til utdanning, og Misjonsalliansen er særlig
opptatt av at sårbare og marginaliserte grupper
skal få tilgang til utdanning.

218

Antall skoler og barnehager Misjonsalliansen samarbeidet om i 2019. Utdanning er viktig, helt fra tidlig alder.
ABC
Derfor støtter Misjonsalliansen både barnehager, skoler,
ABC
fritidsskoleordninger og stipendprogram for studenter. I tillegg jobber
Misjonsalliansen med inkluderende utdanning med mål om å integrere
barn med
ABCnedsatt funksjonsnedsettelse i lokalsamfunnet.

81 245
672

Antall skoleelever i Misjonsalliansens
ABC
prosjekter. 8962 barn får opplæring i barns
rettigheter, og 968 lærere har fått videreutdanning og høynet kompetansen sin som lærer. ABC

Antall FAU/Foreldrerådets arbeidsutvalg eller skolenes
ABC
samarbeidsutvalg (PTA: Parent Teacher Association) –
foreldre som sammen med skolens lærere arbeider for
bedre skole og utdanning.

SIERRA LEONE

Ny skole i Magbassiabana. Elevtallet i
landsbyen Magbassiabana har vært økende
etter at Misjonsalliansen startet byggingen
av den nye skolen. De
nærmere 200 elevene var tidligere samlet i et
gammelt bolighus eller under et stort tre, men
i 2019 stod skolen ferdig, og elevene og fire
lærere har fått store, lyse klasserom og et lærer-

værelse. Thaimn Bougnune, en av lærerne, har
fått delta på «distant learning» for lærere, som
er et modulbasert opplæringsprogram og en del
av prosjektet til Misjonsalliansen. Lærere som
ikke har fullført lærerutdannelsen får ti ukers
opplæring for å bli dyktiggjort faglig og pedagogisk. Som en del av prosjektet har skolen fått
unge student-volontører for kortere perioder.
Studentene blir gode rollemodeller for landsbybefolkningen.
Misjonsalliansen
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Inkludering

C

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er i særlig
grad utsatt for marginalisering og diskriminering.
Med utgangspunkt i alle menneskers umistelige
verdi skal Misjonsalliansen bidra til at mennes-

ABC

C

ABC

ABC

ABC

ker med funksjonsnedsettelser inkluderes som
likeverdige deltakere i fellesskapet.

78 830

Antall mennesker som har fått opplæring
og blitt bevisstgjort på viktigheten av
inkludering. 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
ABC
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

VIETNAM

Senter med bred
kompetanse. Spesialskolen i Can Tho er ny
samarbeidspartner for
Misjonsalliansen.
Skolen har 116 elever og
20 klasser, fordelt på
både barne- og ungdomsskole. – Elevene våre
er døve eller blinde, og noen få er begge deler.
I tillegg til den teoretiske undervisningen har vi
9
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klasser for yrkesrettet utdanning, forteller Trần
Lê Duy Khiêm, rektor ved skolen. Funksjonshemmede skal ha en framtid og ha tilgang til
utdanning og et yrkesliv. Misjonsalliansen ønsker
å omskape spesialskolene til ressurssentre med
bred kompetanse på alle typer funksjonshemning. Målet er at skolene skal bli såkalte ressurssentre som kan betjene lokale skoler på en ny og
bedre måte. Fagpersonalet har en viktig oppgave
i å følge opp foreldre og barn ute i landsbyene.

Vann, sanitær og helse
Sykdommer som kommer fra
urent vann tar hvert år mange liv.
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 toa-

lettbesøk 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
hele tatt å kunne dyrke jorda.

28 898

Antall familier som har fått tilgang på
rent vann i 2019. 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.

19 090
ABC

Antall familier som har fått tilgang på
latrine i 2019. 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
ABC
er ofte utsatt
når de må bruke skogen som toalett, så latriner bidrar også
til økt sikkerhet.

ABC

ABC

LIBERIA

To pumper i stedet for
bare én. Landsbyen
Green Hill er et av de
største lokalsamfunnene i Kakata distrikt i
Liberia med en befolkning på rundt 5000. Den gamle pumpen var ofte
ute av drift, og de måtte hente vann i et skittent
vannhull. Mange ble syke med diaré, og flere
familier mistet små barn. Ma Annie, en enke i

landsbyen, forteller at det ofte ble bråk og slagsmål ved pumpen, og barna kom hjem forslått
og med blåmerker. Landsbyen er nå glade og
takknemlige til Equip og Misjonsalliansen fordi
de nå har trygg og stabil vanntilgang. «Vi fikk
ikke bare én, men to nye vannbrønner. De ligger
åpent til, og det er ikke lenger slåssing om hvem
som skal få vann først», forteller Ma Annie.

Misjonsalliansen
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Arbeid og inntekt
Bærekraftig utvikling forutsetter et samspill mellom
sosial utvikling og økonomisk utvikling.
Misjonsalliansen støtter prosjekter som styrker
matsikkerhet og inntekt på husholdsnivå.
Misjonsalliansens samarbeidsland har en svært
ung befolkning og generelt høy arbeidsledig-

het. For at disse landene skal få til bærekraftig
utvikling er det avgjørende at ungdom og unge
voksne får arbeid og inntekt.

23 416
147 8887
1666

Husholdninger som
kan fortelle om økte
inntekter.

Nye forretningsforetak som ble startet i 2019.

ABC

ABC
ABC

ABC

Antall mennesker som har gjennomgått
kompetansegivende kurs og opplæring i
forretningsdrift. 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.

KAMBODSJA

Opplæring og kurs
ga høyere inntekt.
Khmer-bonden Soch
Kimsan dyrket kun
grønnsaker til eget bruk,
men har nå endret måten å dyrke på og selger
produktene sine på markedet. Dette har ført til
bedre inntekt for familien. – Jeg fikk opplæring
i hagebruk og fikk delta på kurs i forretnings11

Medlemmer i spareog lånegrupper
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drift, og jeg har endret meg fra å være konvensjonell bonde til å bli en kommersiell bonde, forteller Kimsan. Uten bruk av kjemiske giftstoffer
blir helsen til egen familie og til dem som kjøper
grønnsakene også mye bedre. – Gjennom kurs
jeg deltok på fikk jeg lære om regnskap og fikk
ny forståelse av det markedet jeg skal selge
til, forteller bonden med en storfamilie på syv
personer. På grunn av inntektene får barna nå
skolegang.

Kirkesamarbeid
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som
samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over.
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 sivilsamfunnsorganisasjo-

nen i lokalsamfunnet, derfor er lokale menigheter en viktig del av lokalsamfunnet. Kirken
har ofte en sterk stemme blant folket.

402

Antall lokale kirker vi samarbeider med.
226 menigheter har implementert diakonale prosjekter
i 2019. Lokale menigheter og kirkesamfunn er en
naturlig samarbeidspartner for Misjonsalliansen. Som diakonal misjonsorganisasjon deler vi vårt misjonsoppdrag 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.

BRASIL
12

En fornyet kirke med
diakonal satsing. Det
er ikke de store, rike og
politisk innflytelsesrike
kirkene som har størst
innflytelse på fattige
lokalsamfunn i Brasil.
Landet trenger ikke lenger mektige kirker. –
Jeg våger å si at jo større kirkene er, jo større er
risikoen for at de blir seg selv nok. Vi trenger

levende og dynamiske menigheter, sier Bebeto
Araújo. Disippelskap handler ikke om å gjøre
mennesker aktive i kirken. Misjonens oppdrag
er mye mer radikalt, mener Misjonsalliansens
leder i Brasil: – Vi skal disippelgjøre mennesker
slik at de blir aktive i samfunnet gjennom kirken. Kirken har ikke gode nyheter for lokalsamfunnet; den er gode nyheter for lokalsamfunnet.
Det vi snakker om, må kunne sees!

Misjonsalliansen
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Klima og miljø
Menneskers klimagassutslipp varmer opp havet,
smelter snø og is og sørger for at havet stiger.

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.

43 428

Antall mennesker som har fått opplæring og blitt bevisstgjort på
miljøtrussel og klimaendringer. 30 000 av disse er kvinner. 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.

VIETNAM

Plastikk-kampanje i
Mekong. Misjonsalliansen har arrangert
plastikk-opprydningskampanjer sammen med
organisasjonen Rivers.
Global og flere lokalsamfunn i Tra Vinh. Skoleelever stilte opp på
en lørdag formiddag, de satt på rekke og rad i
skolegården og fulgte aktivt med, og vi hadde
13
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både quiz og slagord-konkurranse. Bedre miljø,
bedre helse og Sammen sier vi nei til plastikk var
noen av forslagene. Etterpå ble det plukket søppel
i skolegården, langs kanalene og i veikanten.
Søppelposene fyltes raskt, og både voksne og barn
deltok. «Denne aktiviteten gir mange positive
ringvirkninger og setter et godt eksempel for
lokalbefolkningen, og nå må Tan Hung kommune
følge opp med en langtidsplan for å ta vare på
miljøet», sa Mr. Trung, nestleder i kommunen.

Hvor

jobber
vi?

Misjonsalliansen skal ha en fattigdomsorientering
i sitt arbeid og jobber først og fremst blant
fattige og særlig sårbare grupper.

M

ed 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.
Mange steder vil urbefolkning eller etniske
minoriteter være i en særlig utsatt posisjon.

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.

Misjonsalliansen jobber
i sårbare bydeler med
elendig infrastruktur og
med mye vold og narkotikamisbruk – selv blant
barn helt ned i seksårsalderen.

ECUADOR

BRASIL
Favelaene i Brasil er belastede områder. Her bor
fattige barn og tenåringer i miljøer preget av arbeidsløshet, rusmisbruk,
vold og overgrep.

Misjonsalliansen
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Sierra Leone har i likhet
med nabolandet Liberia
vært gjennom en lang
og blodig borgerkrig.
Skoler, helsestasjoner og
sykehus ble brent ned.

Nesten halvparten
av Filippinenes befolkning er under 10 år. Mange
barn slutter tidlig på skolen.
Filippinene er svært utsatt for
naturkatastrofer, og fattige
mister ofte inntektsgrunnlaget sitt.
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Nepal er Misjonsalliansens nyeste prosjektland. Misjonsalliansen
støtter partnerorganisasjonen United
Mission to Nepal.

NA

Misjonsalliansens prosjekter i Kina retter seg
mot de sårbare gruppene i samfunnet: Fattige
bønder, minoriteter og
funksjonshemmede.

Misjonsalliansen
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I Liberia mangler to tredjedeler rent vann. Halvparten
av befolkningen er under
25 år, og mange av dagens
foreldre har gått glipp av
skolegang.

BO

LIBERIA

M

KA

Noen få rike
i byene blir
stadig rikere, men på
landsbygda sliter fattige
bønder. Fremdeles er
underernæring et stort
problem. Landets største
næringer er klesindustri
og turisme.

De siste årene
har bønder i Mekong opplevd dramatiske reduksjoner i avlingen
pga. klimaendringer.
Klima er et av Misjonsalliansens viktigste satsingsområder i Vietnam.

Kjønn og likestilling
Fattigdom, klimaendringer, konflikter, ulikhet og
økonomisk nedgang rammer kvinner hardere enn menn.
Kvinner utgjør flertallet av de fattige og er mer sårbare fordi de mange steder
mangler formelle rettigheter. Vår innsats har som mål å myndiggjøre og styrke
kvinner og jenters stilling.

86 266

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. Ikke overraskende
utgjør kvinner ca. 50 000 av antallet ovenfor som er blitt bevisstgjort om
kjønnsroller.

FILIPPINENE

Forebygging og håndtering av misbruk
over nett.På Filippinene jobber Misjonsalliansen med å forebygge
og håndtere seksuelt
misbruk av barn over internett. Når vi spør en
barneskoleklasse om hvor mange som har mottatt upassende bilder av vestlige menn på Facebook, så rekker omtrent halvparten av elevene

opp hånda. Vi har derfor i 2019 tilbudt kurs for
alle partnere om hvordan vi kan forebygge og
håndtere misbruk på nett. Dette implementeres
i ungdomsarbeidet i de ulike prosjektene våre,
siden det er ungdommer som først hører om tilfeller om misbruk. Men både unge mennesker
og foreldre kan komme i situasjoner hvor det
selges bilder, videoer eller tjenester over nett.
Det er teknologisk enkelt å overføre penger til
Filippinene.
Misjonsalliansen
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Mikrofinans
I et lite kontormiljø i Kristiansand sitter Norges mest kompetente og dristige ekspertise på mikrofinans. 2019 har vært et
godt driftsår, nå skal de fire bankene tilpasse seg framtiden.

Mens tradisjonell utviklingshjelp ofte
kan se på fattige mennesker som passive og
trengende, er hensikten med mikrofinans å
stimulere og oppmuntre initiativrike og endringsvillige mennesker i fattige lokalsamABC
funn. Å være ressursrik handler ikke kun om
hvor mye penger du har, men om evne og
villighet til å skape endringer i eget liv – så
vel som i nærmiljø og storsamfunn. Mikrofinans har vist seg å være et effektivt og nyttig
verktøy for å utnytte potensialet til økonomisk fattige, men innovative mennesker.
Tilgang til kapital og forretningskunnskap er
den viktigste inngangsporten for mennesker
som ønsker en vei ut av fattigdom.
For dette er AMAS blitt til. AMAS har
høy kompetanse i stab og styre, men er
samtidig en liten og sårbar virksomhet. Organisasjonen trenger ekstern kapital for å bygge
finansielle muskler til nye investeringer og for
å bygge en mer robust og større enhet. Det er
et uttalt mål å kunne gå inn i nye land. AMAS
ønsker å sette et større fotavtrykk etter seg.
Helt fra starten av var det hensikten at
AMAS skulle være selvfinansierende gjennom
utbytte og forvaltningshonorar fra bankene.

Det har vi ikke lykkes med. I Bolivia er kapitalutførsel en utfordring, og stiftelser som
Diaconia får ikke ta ut utbytte. Av ulike grunner
(struktur etc.) er utførsel av kapital heller ikke
mulig i Vietnam. Banco D-MIRO i Ecuador har
begynt å tjene penger, men banken er midt inne
i endringsprosesser, og de pågående samtaler
vedrørende fusjon med mikrofinansbanken
Banco Solidario er ikke avsluttet.

Ansatte i AMAS: (2019) Svein Arne Lende, CEO/daglig leder, Christopher Andersen, CFO/økonomisjef, Eelco Mol, Investment Director,
Oddleif Hatlem Styret: Lars Langsrud, Chairman/styreformann, Hilde Høksnes, Roy Mersland, Oddvar Rønsen, Andreas Andersen,
Elizabeth Marinelli, Kjell Engen
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FORSINKET
BETALING

2019 var på mange måter et godt år for Banco
D-MIRO i Ecuador, med god økonomisk
inntjening og gode resultater. Banken gir
stadig større gjennomsnittlige lånestørrelser
i et marked som er mer konkurranseutsatt og
som endrer seg i takt med den økonomiske utvikling i landet. Banco D-MIRO er derfor en
sårbar bank som trenger en mer kapitalisert
eier. Dette resulterte i samtaler med Banco
Solidario i Ecuador, en stor mikrofinansbank
som vi kjenner godt fra før. En avtale om
salg av Banco D-MIRO til Banco Solidario
gjennom en fusjon ble undertegnet 15. november. Transaksjonen skulle fullbyrdes i mai/
juni 2020 og gi Misjonsalliansen et betydelig
overskudd, men koronapandemien har satt en
midlertidig stopper for den videre prosessen.
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2019 ble på nytt et godt år for Diaconia IFD
i Bolivia. Diaconia har gjennom mange år
oppnådd langt høyere årlig vekst enn det
som er vanlig i Bolivia. I 2019 vokste Diaconia med litt over 13 % i utlånt beløp – og
vokser fire ganger raskere enn det som er
gjennomsnittet for økonomien i landet. For
fjerde gang på rad ble Diaconia kåret til
Bolivias beste finansielle utviklingsorganisasjon. Bankens største utfordring er fremdeles
å finne en legal struktur og bli regulert som
ordinær bank. Dette vil da innebære at vi i
tillegg til lån vil kunne tilby sparing til våre
kunder. Men på grunn av en ustabil politisk
situasjon og sprikende signaler fra myndighetene vedrørende bankregulering er dette
fremdeles ikke mulig.
Misjonsalliansen
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MOM er en mikrofinansbank i provinsen
Tien Giang i Vietnam som gir lån til fattige
kvinner. MOM eies både av Misjonsalliansen
og av den statlige organisasjonen Women’s
Union. Banken kan vise til gode resultater og
når svært mange kvinner i alle kommunene
i provinsen. Selv om både låneprodukter og
resultat er gode, har ikke banken fått banklisens. Dette skyldes det offentlige regelverket.
Ifølge regelverket vil det være umulig for
TOTAL utlånsportefølje
TOTAL utlånsportefølje
Misjonsalliansen å være aksjonær ved omlegging til ordinær mikrofinansbank, men det er
viktigere at banken får lisens enn at Misjonsalliansen og AMAS er en aktiv eier. Misjonsalliansen vil uansett være långiver til banken
og gjennom AMAS bidra både teknisk og
Par 30
Par 30
strategisk gjennom aktiv deltakelse
i styret.
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Misjonsalliansen og AMAS driver mikrofinansbank i en
svært krevende kontekst i Vest-Afrika. Det er ikke blitt
mindre krevende etter at det nye regimet inntok presidentstolen i 2018. Endringer i det offentlige byråkratiet

AntallAntall
lånekunder
lånekunder

gjorde at mye kompetanse forsvant, og i et land som

7070
346
346

Liberia lar ikke den ekspertisen seg uten videre overføre
til ny ledelse. I tillegg har Liberia hatt utfordringer med
sin lokale valuta. Men Diaconia MDI jobber godt og

opplever en beskjeden vekst, selv om flertallet av låne-

TOTAL utlånsportefølje
TOTAL utlånsportefølje

kundene fram til nå hovedsakelig har vært småhandel og
mindre butikker i Monrovia. Samarbeidet med Norfund

USD 178
USD 637
178 643
637 643

og med den nederlandske landbruksbanken Rabobank
vil forhåpentligvis kunne føre til ny vekst og til flere

kunder innenfor landbrukssektoren og mot produktiv
og verdiskapende virksomheter. Etter to år i lederstolen
takket Tania Mendoza fra Bolivia og Diaconia IFD av og
Par 30
overlot stafettpinnen til Kwarteng Basoa fra Ghana.
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Hvordan

jobber
vi?

M

isjonsalliansen jobber i ti land i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Vi har utsendinger i de
fleste land, og vi jobber i stor grad gjennom
egne landkontorer og sammen med mange
strategiske partnere med mye kompetanse på sine områder. Sammen vil
vi arbeide ansvarlig og troverdig
innenfor viktige standarder og
prinsipper som skal sikre
kvaliteten på arbeidet vårt.

Misjonsalliansen
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Diakoni
Vi skal sikre at rettighetene til de mest sårbare menneskene blir innfridd.
Gjennom prosjektene våre vil vi bidra til inkluderende lokalsamfunn hvor de
aller mest sårbare og tilsidesatte blir hørt og har sin rettmessige plass.

Integrering

Vi tar hensyn til målgruppens ulike
behov og muligheter, både åndelige,
sosiale og økonomiske. Vi vil arbeide for at
sivilsamfunnsorganisasjoner, kommuner og
kirker skal finne svar på lokalbefolkningens
spørsmål.

Ansvarlighet

Vi vil ha gode relasjoner til målgruppe
og lokale partnere og sørge for gode og
åpne kommunikasjonskanaler for tilbakemelding og meningsutveksling.

Likestilling

Kvinner og jenter er generelt mer utsatt
for fattigdom og diskriminering. Vi
mener at alle mennesker har rett til å bli hørt,
respektert og ha tilgang til ressurser uavhengig
av sosial status, kjønn eller etnisitet.

Rettferdighet

Misjonsalliansen har en
rettighetsbasert tilnærming i
arbeidet – og mer enn bare å behandle
symptomene vi vil rette søkelyset på
årsakene til fattigdom og urettferdighet.
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Lokalt eierskap

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. Eierskap er avgjørende for
prosjektenes bærekraft.

Kompetanse

Sammen med partnere og lokalbefolkningen skal vi på best
mulig måte løse utfordringene knyttet til fattigdom og urettferdighet. Vi
trenger systemer for å samle relevant
informasjon, delta i nettverk og sikre
at lokalbefolkningen er kvalifisert til å
gjennomføre prosjektene.

Myndiggjøring

Mennesker og lokalsamfunn skal ha
innflytelse over eget liv og utvikling.
Dette kan vi være med og utvikle gjennom
blant annet opplæring og kapasitetsbygging.

Bærekraft

Bærekraft er avgjørende for at
langsiktige virkninger av prosjekter
skal vedvare – også etter at Misjonsalliansen
trekker seg ut. For å sikre bærekraft må det
være et sunt forhold mellom kontekst, behov og organisasjonskapasitet (i alle ledd).

Allierte mot
urettferdighet
Sammen skal vi fremelske verdighet
i en urettferdig verden. En viktig
del av den jobben er å bekjempe
urettferdighet og fremme
rettferdighet.

G

jennom alt av ord og handlinger
skal vi stå sammen på tvers av
land for å bekjempe fattigdom,
fremme rettferdighet og dele tro. Vi
utfordrer enkeltmennesker, familier, kirker
og andre støttespillere til å være allierte mot
urettferdighet, både lokalt og internasjonalt.
Misjonsalliansen har skapt forandring for
enkeltmennesker siden starten i 1901. Men de

tidligste misjonærene bygget ikke store sykehus
og helseinstitusjoner alene. Det er heller ikke en
liten stab i Norge, noen få utsendinger eller noen
lokalt ansatte som i dag alene etablererer skoler,
bygger lokalsamfunn og reiser opp mennesker til
å bli trygge ledere. Vi gjør det sammen!
Å ta valget om å være en alliert i Misjonsalliansen innebærer konsekvenser, enten det er ved
å bli støttespiller, fastgiver, fadder, utsending,
Misjonsalliansen
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Å TA VALGET OM Å
VÆRE EN ALLIERT
I MISJONSALLIANSEN
INNEBÆRER
KONSEKVENSER!
volontør, ansatt eller noe annet. Sammen tar vi
stilling til den uretten vi ser rundt oss, sammen
gjør vi det vi kan for å skape forandring.
De av våre allierte som har base hjemme i
Norge skal få jevnlig oppdatert kunnskap om
hvordan kampen mot urettferdighet føres.
De skal også ha enkel mulighet til å gi sine
menneskelige og finansielle ressurser inn i arbeidet og få forslag til konkrete grep de kan ta i sin
23 Allierte mot urettferdighet
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Kr 62 908 462

Totale innsamlede midler
til arbeidet i 2019.

egen hverdag som bringer oss fremover mot målet vi deler: Målet om en mer rettferdig verden.
Vi tror også på bønnens kraft og er utrolig takknemlige for de mange som ber for arbeidet vårt.
Takk for ditt bidrag til alliansen!

Regnskap
Kostnader Sven Bruns gate
Kostnader innsamling

0,9 %
11,4 %

Kostnader administrasjon

4,5 %

Kostnader til formål

83,2 %

Aktivitetsregnskap 2019*
(Hele kroner)

2019

2018

-47 539 709
-1 931 040
-62 908 462
-2 021 242
-1 713 837
-1 050 876
-944 394
-436 208
-118 545 767

-48 887 883
-1 289 837
-62 511 460
-3 782 555
-1 610 212
-929 815
-740 862
-597 343
-120 349 967

Forbrukte midler
a) Kostnader til anskaffelse av midler
Innsamlingskostnader
Kostnader Sven Bruns gate
Sum kostnader til anskaffelse av midler

14 004 928
1 119 971
15 124 899

13 918 640
870 804
14 789 445

b) Kostnader til formål
Diakonale misjons-/utviklingsprosjekter
Nord/Sør-informasjon
Alliance Microfinance AS
Sum kostnader til formål
c) Kostnader til administrasjon
Sum forbrukte midler

93 021 685
3 070 133
6 000 000
102 091 818
5 494 525
122 711 242

84 218 402
3 011 164
6 400 000
93 629 567
4 865 533
113 284 544

4 165 475

-7 065 423

-2 466 198
-2 750 153
1 050 876
-4 165 475

3 885 455
2 250 153
929 815
7 065 423

Anskaffede midler
Offentlige tilskudd
Tilskudd fra andre
Innsamlede midler
Testamentariske gaver
Inntekter Sven Bruns gate
Salg av eiendom
Finansinntekter
Andre inntekter
Sum anskaffede midler

Årets aktivitetsresultat
Endring i formålskapital (disponering av aktivitetsresultatet)
Fri formålskapital
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner
Sum disponert

Misjonsalliansen
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* Dette er en forenklet presentasjon av regnskapet. Fullstendig

regnskap med konsernregnskap og noter er tilgjengelig og kan
lastes ned på www.misjonsalliansen.no

Balanse pr. 31.12.19*
(Hele kroner)

2019

2018

11 949 235
682 501
20 939 586
300 314
75 535 800
109 407 436

12 237 537
690 529
19 325 030
545 314
75 535 800
108 334 210

4 908 410
1 005 252
5 913 663

2 835 773
1 249 157
4 084 930

42 894 821
18 650 430
61 545 251

45 151 407
18 160 672
63 312 078

67 458 914

67 397 008

176 866 350

175 731 218

-130 955 377
4 165 475
-126 789 902

-123 889 954
-7 065 423
-130 955 377

-15 897 133
-20 939 586
-36 836 719

-15 960 824
-19 325 030
-35 285 854

-2 957 054
-3 479 514
-2 584 637
-4 218 524
-13 239 729

-2 512 057
-3 233 344
-1 153 947
-2 590 639
-9 489 987

-50 076 448

-44 775 841

-176 866 350

-175 731 218

EIENDELER

Anleggsmidler
Anleggsmidler
Langsiktige utlån
Aksjefond (gavebrev)
Aksjer
Aksjer i datterselskap
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Utestående felt
Andre kortsiktige fordringer
Sum kortsiktige fordringer
Kasse, bank
Obligasjonsfond
Sum kontanter, bank og fondsplasseringer
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Formålskapital 01.01.
+ årets aktivitetsresultat
Sum formålskapital
Gjeld
Langsiktig gjeld og forpliktelser
Pensjonsforpliktelse
Avsetning gavebrev
Langsiktig gjeld og forpliktelser
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt, arb.giveravg., feriepenger m.m.
Tilskuddsgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Total kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld
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Organisering

Landsråd

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

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

Utsendinger

Ecuador: Lars Iver Wennerberg, Lene Wennerberg, Bolivia: Hildegunn Bjerke, Anne Karin Krokeide, Nils Atle Krokeide. Vietnam: Guro Nesbakken, Jon
Ragne Bolstad. Kambodsja: Karen Lee Ling Myrene, Anders Myrene, Mari Buer Vik og Arild Vik (f.o.m. juli). Filippinene: Torhild Liane H. Skårnes, Mahel
Ramirez Caballero, Liberia og Sierra Leone: Janne Ingunn Harbo Øygard, Rune Arild Øygard. Elisabeth Follesøy Solås og Arne Solås (august–oktober).

Ansatte ved hovedkontoret i Norge

Andreas Andersen, generalsekretær, Kjetil Abrahamsen, markeds- og innsamlingsleder, Monica Sønstevold Andresen, ambassadørkoordinator (t.o.m.
januar 2020), John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne Holmberg Chávez, utenlandssjef og landansvarlig Nepal, Trine Grønborg Christensen,
landansvarlig Liberia, Sierra Leone og Vietnam, Ingeborg Drevdal, fadderansvarlig, Irene Breivik Føyen, landansvarlig Kambodsja, Malene Gjerdrum,
digital markedskoordinator, Bethel Margareta Hamrin, fag- og rapporteringsansvarlig, t.o.m juli, deretter organisasjons- og HR-konsulent, Jørgen Haug,
landansvarlig Bolivia, Brasil og Kina, Unni Hiorth, personalkonsulent, Malene Jerpstad, giverrekruttering (f.o.m. juni), Therese Lilleberg Johnsen, controller/
økonomikonsulent (t.o.m. august), Klaus Kuhr, designer, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Geir-Thomas Nordhaug,
fagansvarlig IT (t.o.m. september), Birgitte Nyborg, økonomi- og administrasjonssjef, Fride Maria Næsheim, informasjonskonsulent, Jorunn L. Pedersen,
resepsjonsansvarlig, Kristine Kverndal Pedersen, organisasjons- og HR-konsulent, (perm. fra august), Solveig Irene Seland, landansvarlig Filippinene
og Ecuador, Thomas Smørdal, controller, Sverre Vik, menighets- og nettverksansvarlig, Beate Vinei, menighets- og giveroppfølger (f.o.m. juni),
May-Elén Vinskei, giverkonsulent (t.o.m. juni), Martin Aarflot, markeds- og kommunikasjonssjef (t.o.m. desember).
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Bli fadder!

For 9 kroner dagen
kan du forandre
et barns liv.
Som fadder i Misjonsalliansen hjelper du ikke bare
ett barn, men et helt nærmiljø. Som fadder gir du
tilgang til blant annet: livsviktig rent vann, bedre
utdanning og et tryggere nabolag.
Misjonsalliansen har Norges eldste fadderordning, og i over 60 år har våre
faddere vært med på å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og
dele tro.

Som fadder får du:
•

•
•
•

bilde og informasjon om fad-

derbarnet og informasjon om

prosjektet barnet er en del av
sommerhilsen og julehilsen

•
•
•
•
•

i Ecuador, Bolivia, Brasil, Vietnam,

Kambodsja, Filippinene, Liberia og
Sierra Leone.

nytt bilde og informasjon om

ditt fadderbarn hvert andre år

Misjonsalliansens eget magasin

Hva går hjelpen som fadder til?
•

Misjonsalliansen har fadderordning

skole og utdanning
inkludering av

Vi har i dag

14 500 faddere.

Fadderordningen er vår viktigste inntektskilde.
Fem av sju innsamlede kroner kommer fra
fadderordningen.

funksjonshemmede

vann, sanitær og helse
arbeid og inntekt

Takk til deg som er fadder hos oss

lokalsamfunnsutvikling

prosjektene våre.

klima og miljø

– du er en viktig bidragsyter til

n Ja, jeg vil gjerne bli fadder

n Ja, jeg vil gjerne bli fadder for ett barn til

Beløp kr_________ pr. mnd

n Misjonsalliansen velger land       
Å være fadder for ett barn koster 275 kroner i måneden.
n Liberia n Sierra Leone n Kambodsja n Vietnam n Brasil n Ecuador

n Ja, jeg vil fastgiver
Navn

ÅRSMELDING

Kontonr. 3000 16 00040

Adresse		
Postnr./-sted
E-post
Tlf
Underskrift
Gi en gave på misjonsalliansen.no eller Vipps#10 590

Misjonsalliansen

Svarsending 1049
0090 Oslo

Takk til alle som har
gjort dette mulig!

Kontonr: 3000 16 00040 Adresse: Pb 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo

tlf: 22 94 26 00

E-post: info@misjonsalliansen.no

