
• hvem • hvorfor • hva oppnadde vi  
• hvordan og hvor jobber vi

Å fremelske verdighet
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Våre verdier:

Nær, dyktig 
og modig



Å fremelske verdighet
Siden 1901 har Misjonsalliansen 
stått på de fattiges side i kampen 
for et bedre og mer verdig liv. Vi tror 
at Skaperen har gitt hvert enkelt 
menneske unike egenskaper og en unik 
plass på jorden som bare de kan fylle. 

Menneskets uendelige verdi er gitt av 

Gud. Det er derfor vårt kall å stå opp 

som forsvarere av det enkelte mennes-

ke og ta del i kampen mot alt som vil bryte ned 

mennesker og samfunn.

I Misjonsalliansens nye visjon uttrykkes dette 

på følgende måte: «Vi fremelsker verdighet i en 

urettferdig verden.» 

Årsmeldingen gir et kvalitativt og kvantitativt 

overblikk over virksomheten i 2018. Gjennom å 

forene Misjonsalliansens partnere i våre samar-

beidsland og våre støttespillere i Norge har vi 

gjort viktige framskritt i å virkeliggjøre vår visjon. 

448 059 mennesker har vært deltakere i vårt in-

ternasjonale arbeid på tre kontinenter. Flere mil-

lioner mennesker er trolig indirekte berørt, og vi 

kan bare ane ringvirkningene som dette skaper. I 

Andreas Andersen
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Vennlig hilsen 
Andreas Andersen, generalsekretær  

og Helge Simonnes, styreleder

  
Helge Simonnes

tillegg har mange tusen i Norge på ulikt vis fått 

kunnskap om og blitt utfordret til å engasjere 

seg i kampen for en mer rettferdig verden. 

Misjonsalliansen har en trofast giverskare 

som bidrar med omkring 60 prosent av vårt 

budsjett. De siste ti årene har det imidlertid 

vært en jevn nedgang i de faste giveravtalene. 

Denne tendensen bekymrer oss. 

I 2018 fikk vi en rekordstor tildeling fra Digni 

som følge av Norads nye tildelingskriterier. 

Den økonomiske rammen har derfor økt be-

tydelig. Det er strenge krav til egenandel i de 

prosjekter som mottar støtte fra Digni/Norad. 

For å gi rom for ytterligere økning i offentli-

ge bevilgninger og for å få penger fra andre 

institusjonelle finansieringskilder må vi lykkes 

bedre med eget innsamlingsarbeid.  

Misjonsalliansens internasjonale arbeid er 

organisert på en måte som tilrettelegger for 

vekst. Dette betyr at vi kan øke omfanget av vårt 

viktige arbeid fremover om vi samtidig klarer å 

få større gaveinntekter og andre donasjoner. 

I 2018 tok vi en viktig beslutning om oppstart 

av nytt arbeid i Nepal. Det er et valg som vi tror 

vil bety mye for mange. Vi har også bestemt 

oss for å utvikle et nytt satsingsområde innen 

næringsutvikling. Ønsket er å bidra til at flere 

fattige får tilgang til anstendige arbeidsplas-

ser. I dette utviklingsarbeidet bygger vi på våre 

gode og lange erfaringer innen mikrofinans og 

samfunnsutvikling. Næringsutvikling har blitt en 

sentral del av det pågående arbeidet med ny 

strategi for de kommende årene. 

Mikrofinansarbeidet er inne i en spennende 

fase. Over mange år har vi bygget opp kompe-

tanse på et komplisert fagfelt. Disse erfaringene 

kan overføres til nye institusjoner i nye land. 

Noen av våre mikrofinansinstitusjoner bidrar i til-

legg til lokal finansiering av vårt diakonale arbeid. 

Vi er takknemlige for å kunne legge frem en 

positiv årsmelding for 2018 og håper at den-

ne kan bidra til å gi våre støttespillere fornyet 

motivasjon til fortsatt engasjement for å fremel-

ske verdighet i en urettferdig verden - gjennom 

frivillig innsats, givertjeneste og forbønn. 
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448 059
mennesker som er direkte engasjert i prosjektene 

våre og delaktige i ulike tilbud og programmer 

– samt deres familier og nære nettverk som 

er indirekte påvirket av dette. Antall indirekte 

berørte er mye høyere, trolig flere millioner.
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hvorfor er 
vi til?

Misjonsalliansen er en frittstående og diakonal misjonsorganisasjon, etablert i 1901. 

Diakoni er det begrepet som samler og beskriver 
Misjonsalliansens arbeid – og er evangeliet i handling og som 

uttrykkes gjennom nestekjærlighet, kamp for rettferdighet, 
inkluderende fellesskap og vern om skaperverket. 

Misjonsdiakonien uttrykker og formid-

ler Guds grensesprengende kjær-

lighet til verden og viser Guds omsorg for 

fattige, nødlidende og tilsidesatte.

Vi fremelsker verdighet 
i en urettferdig verden

Slik lyder Misjonsalliansens nye visjon. I en urettferdig verden der menneskets 

verdighet trues og tråkkes på, vil vi fremelske det gode og gi næring til vekst 

og utvikling. Dette gir oss motivasjon og handlekraft, og med inspirasjon 

fra verdiene nær, dyktig og modig har vi tre overordnede mål: 

Dele tro

Bekjempe fattigdom

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

organisering av lokal-

samfunnsbedrifter.

En av utfordringene i 

utviklingsarbeid er å skape 

muligheter for inntekt. 

I Misjonsalliansen bidrar vi 

med kursing og oppstart av lokalsamfunnsbedrif-

ter. Disse er drevet av lokalsamfunnet og gir en 

viss prosent av inntekten til lokalsamfunnets egne 

utviklingsprosjekter. Gjennom opplæring og kurs 

hjelper vi til med markedsføring, produktutvikling 

og videreopplæring for de som driver slike 

lokalsamfunnsbedrifter. Gjennom organiseringen 

kan lokalsamfunnet samle kunnskap, erfaring og 

kontakter.  Dette fører til mer utvikling og bedre 

muligheter for de ulike småbedriftene.  

1 613 Antall lokalsamfunnsorganisasjoner vi jobber 

sammen med og som får kurs og opplæring 

av Misjonsalliansen. Av disse har 767 

lokalsamfunnsorganisasjoner kvinnelig leder, og 230 av dem har 

tilrettelagt for funksjonshemmede.

84 825 Antall mennesker som er aktive 

medlemmer i lokale grupper av ulik slag 

og som er med og endrer lokalsamfunnet 

sitt. Av disse har 1319 personer fått undervisning og opplæring i ledelse. 

311 142 Antall mennesker som er direkte 

påvirket av prosjektene – ved for 

eksempel å være med i en spare- og 

lånegruppe, har deltatt i kompetansebyggende opplæring eller fått annen 

direkte hjelp. Prosjektene påvirker også indirekte mennesker i lokalsamfunnet, 

og antallet i 2018 var 875 532.

Sivilsamfunnsorganisasjonene kan være 

lokalsamfunnsbaserte organisasjoner som 

representerer et geografisk område som en 

landsby eller et nabolag. De kan også være 

smalere organisasjoner som representerer et 

spesielt tema eller en spesiell gruppe, som 

f.eks. egne organisasjoner for funksjonshem-

mede eller fotballklubber for ungdom. 

filippin
en

e



misjonsalliansen | hva oppnådde vi i 2018? 8 

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

et løft for skole-

senteret i garplay.

Ved å bygge lærer-

boliger har Misjonsal-

liansen vært med og 

styrket et skolesenter 

med omtrent 700 

elever helt fra førskolebarn fra 3–4-årsalder 

til fullgått Senior High etter 12. klasse. Det har 

ikke vært enkelt å tiltrekke seg nok lærerkref-

ter til skolen, men nå som skolesenteret har 

fått nytt lærerkompleks med fire fullt utstyrte 

lærerboliger, ser vi en endring. De opplev-

de over tid at elevene mistet interessen for 

skole når de ikke fikk skikkelig undervisning. 

Lærere sluttet å komme fordi det var svært 

vanskelig å få et sted å bo, noe som førte til 

at klasserommene var uten lærere mange 

timer hver dag. Nå er den nedadgående spi-

ralen snudd, og optimismen rår i Garplay! 

899 Antall skoler og barnehager Misjonsalliansen 

samarbeidet med i 2018. Utdanning er viktig, helt 

fra tidlig alder. Derfor støtter Misjonsalliansen både 

barnehager, skoler, fritidskoleordninger og stipendprogram for studenter. 

I tillegg jobber Misjonsalliansen med inkluderende utdanning, med mål 

om å integrere barn med nedsatt funksjonsnedsettelse i lokalsamfunnet. 

106 890  

 

 

Antall skoleelever i Misjonsalliansens 

prosjekter. 37 265 barn får opplæring i 

barns rettigheter, og 14 258 lærere har fått 

videreutdanning og høynet kompetansen 

sin som lærer. 

Store deler av arbeidet med skoler støtter 

du via fadderarbeidet vårt. I noen land byg-

ger vi skoler og boliger for lærere. Alle barn 

har rett til utdanning, og Misjonsalliansen er 

særlig opptatt av at sårbare og marginaliser-

te grupper skal få tilgang til utdanning.

Utdanning utgjør 

31 % 

av arbeidet totalt.
lib
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inkludering
Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er i særlig 
grad utsatt for marginalisering og diskriminering. 

kurs i inkluderende 

utdanning. Misjons-

alliansen i Vietnam 

utvider nå arbeidet 

for funksjonshemme-

de i provinsen Can 

Tho. Til nå har vi vært 

med på å etablere lokale organisasjoner for 

funksjonshemmede, men fra 2018 vil vi også 

støtte inkluderende utdannelse. Det vil si at 

vi støtter barnehager og barneskoler slik at 

barn med funksjonshemninger kan gå på sin 

lokale skole. Vi har tidligere gjort dette i andre 

provinser med stor suksess. En viktig del av 

prosjektet er å bygge kompetanse blant læ-

rere. Det første kurset for lærere hadde del-

takelse fra fem skoler, og lærerne lærte om 

rettighetene til barn med funksjonshemnin-

ger. Neste kurs vil handle om ulike metoder 

for læring i inkluderende utdanning. 

242 496 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 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.

Med utgangspunkt i alle menneskers 

umistelige verdi skal Misjonsalliansen bidra 

til at mennesker med funksjonsnedsettel-

ser inkluderes som likeverdige deltakere i 

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

drikkevann til 

totora og ulamaco.

Totora er ei lita grend 

i kommunen Luribay 

hvor Misjonsalliansen 

har hatt arbeid siden 

2015. Grenda har i flere år vært preget av 

fraflytting, og det er høy gjennomsnittsalder 

blant dem som er igjen. Den lille skolen har 

nå under 10 elever. 

En av grunnene til fraflytting har vært man-

gel på vann og drikkevann. Eneste vannkilde 

har vært en skitten bekk. Landsbyen tok 

kontakt med Misjonsalliansen og søkte om 

støtte. Beregninger ble gjort og en avtale 

inngått. Kostnaden er delt omtrent likt mel-

lom den lokale grenda og Misjonsalliansen. 

I denne første runden er det plassert fem 

vannposter rundt omkring, og alle 36 famili-

ene har fått det vannet de trenger. 

75 754 Antall familier som har fått tilgang på 

rent vann i 2018. I land som Liberia 

mangler to tredjedeler av befolkningen 

tilgang på rent vann. Mange mennesker bruker store deler av hverdagen 

på å hente vann. Med flere brønner i landsbyene kan de bruke tiden på 

skolegang og jobb. 

45 595 Antall familier som har fått tilgang på 

latrine i 2018. 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 for overgrep når de må bruke skogen som toalett, så latriner 

bidrar også til økt sikkerhet. 

Tilgang på rent drikkevann og gode sani-

tetsforhold 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 hele 

tatt å kunne dyrke jorda.
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22 744 Husholdninger 

som kan fortelle 

om økte inntekter

974 Nye forretningsforetak som ble startet i 2018

 59 830 Medlemmer i spare- 

og lånegrupper

4802 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.

arbeid og inntekt
Bærekraftig utvikling forutsetter et samspill mellom 
sosial utvikling og økonomisk utvikling. 

kurs gir betre inn-

tekt. Ann Sar brukte å 

jobbe som bygnings-

arbeidar i Phnom Penh. 

Jorda han hadde var 

ikkje stor nok til å brød-

fø familien. Men for 

eit par år sidan bestemte han seg for å reise 

heimatt til provinsen for å prøve på nytt. Ann 

fekk kursing i landbruksteknikkar av ODOV, ein 

av Misjonsalliansen sine lokale partnerar. Han 

fekk også hjelp til å kjøpe inn kyllingar og til 

å få ei trygg vassforsyning. ODOV har besøkt 

han på garden og gitt råd og tips om kva han 

kan gjere for å auke produksjon og inntekt. 

– Eg produserer nok til å kunne selge på 

marknaden, og no kan eg sende barneborna 

på skulen og betale ned på gjelda, seiar Ann.

Misjonsalliansen støtter prosjekter som 

styrker matsikkerhet og inntekt på hus-

holdsnivå. Misjonsalliansens samarbeids-

land 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.
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kirkesamarbeid
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon som 
samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over. 

pastornettverk 

inspirerer. Gjennom 

flere pastornettverk 

er Misjonsallian-

sen i Brasil med og 

påvirker stadig nye 

menigheter.  Pastor 

Paulo Gomez i São Paulo leder Misjonsal-

liansens partnermenighet Igreja Cristao da 

Familia, og ukentlig inviterer han 20 andre 

pastorer til kaffe og til bønn og samtale om 

felles anliggender. Dette gir liv og livskraft til 

nye menigheter og bidrar til et nytt diako-

nalt kall. Menigheter i samme geografiske 

område hjelper hverandre til å bety en 

forskjell og til å være en inspirasjonskilde for 

hverandres liv og tjeneste. – Vi ønsker å vise 

Guds rikes nærvær i lokalmiljøet og tenne 

en ny gnist hos hverandre, forteller Bebeto 

Araújo, Misjonsalliansens leder i Brasil.

783 Antall lokale kirker vi samarbeider med. 

385 menigheter har implementert diakonale pro-

sjekter i 2018. Lokale menigheter og kirkesamfunn er 

en naturlig samarbeidspartner for Misjonsalliansen. Som diakonal 

misjonsorganisasjon deler vi vårt misjonsoppdrag med kirkene i samar-

beidslandene. Kirkene representerer bærekraftige strukturer som har sin 

eksistensberettigelse uavhengig av Misjonsalliansen – og kan implemen-

tere prosjekter på linje med andre lokalsamfunnsbaserte organisasjoner. 

I et land som Brasil skjer alt prosjektarbeidet enten gjennom kirker og 

lokalmenigheter eller gjennom ulike kirkenettverk.

Vi bygger ikke egne kirker eller etablerer 

menigheter, men inngår samarbeid med de 

som allerede finnes. Mange steder i ver-

den er kirken den beste og eneste sivil-

samfunnsorganisasjonen i lokalsamfunnet, 

derfor er lokale menigheter en viktig del 

av lokalsamfunnet. Kirken har ofte en sterk 

stemme blant folket.
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klima og miljø
Menneskers klimagassutslipp varmer opp havet, smelter 
snø og is og sørger for at havet har steget. 

klimasmart 

samarbeid. 

På øya Tan Phu 

Dong tester vi ut 

ulike modeller for 

klimasmart landbruk, 

sammen med lokale 

bønder. Vi besøkte nylig et landbruks- 

kooperativ. Bøndene samarbeider om å 

teste ut kombinert dyrking av ris og reker. 

Erfaringene har vært både positive og 

negative, men alt i alt har den nye modellen 

ført til mer stabilitet og mindre tap. På grunn 

av klimaendringene og uforutsigbart vær 

er dette en godt egnet jordbruksmodell. 

Misjonsalliansen vil framover støtte de 

små kooperativene i Tan Phu Dong med 

å utvikle klimasmart jordbruk og å bygge 

merkevarer slik at bøndene får solgt sine 

organiske produkter.  

19 394 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.    

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.
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BRASIL

Favelaene i Brasil er 

belastede områder. Her 

bor fattige barn og tenår-

inger i miljøer preget av ar-

beidsløshet, rusmisbruk, 

vold og overgrep.

hvor jobber 
vi?

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

ECUADOR

Misjonsalliansen job-

ber i sårbare bydeler med 

elendig infrastruktur og 

med mye vold og narko-

tikamisbruk – selv blant 

barn helt ned i seks-

årsalderen.

Med vår diakonale identitet har vi 

et ansvar for alltid å spørre: 

«Hvem er de mest utsat-

te 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 fat-

tigdom. Mennesker med ulike funksjons-

nedsettelser er i særlig grad utsatt for 

marginalisering og diskriminering. Mange 

steder vil urbefolkning eller etniske mino-

riteter være i en særlig utsatt posisjon.

BOLIVIA

En stor del av befolk-

ningen er urfolk som har 

blitt undertrykt og diskri-

minert i flere århundrer, 

og som ofte lever under 

vanskelige forhold.
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SIERRA LEONE

Sierra Leone har i 

likhet med nabolandet 

Liberia vært gjennom en 

lang og blodig borgerkrig. 

Skoler, helsestasjoner og 

sykehus ble brent ned.

KINA

Misjonsalliansens pro-

sjekter i Kina retter seg 

mot de sårbare gruppene i 

samfunnet: Fattige bønder, 

minoriteter og funksjons-

hemmede.

NEPAL

Nepal er Misjonsallian-

sens nyeste prosjektland. 

Misjonsalliansen støtter 

partnerorganisasjonen 

United Mission to Nepal.

VIETNAM

De siste årene har 

bønder i Mekong opplevd 

dramatiske reduksjoner i 

avlingen pga. klimaendringer. 

Klima er et av Misjonsallian-

sens viktigste satsings-

områder i Vietnam.

KAMBODSJA
Noen få rike i byene 

blir stadig rikere, men på 
landsbygda sliter fattige 

bønder. Fremdeles er under- 
ernæring et stort problem. 
Landets største næringer 

er klesindustri og 
turisme.

LIBERIA

I Liberia mangler 

to tredjedeler rent 

vann. Halvparten av 

befolkningen er under 25 

år, og mange av dagens 

foreldre har gått glipp av 

skolegang. 

FILIPPINENE
Nesten halvparten 

av Filippinenes befolk-
ning er under 10 år. Mange 
barn slutter tidlig på skolen. 

Filippinene er svært utsatt for 
naturkatastrofer, og fattige 

mister ofte inntekts-
grunnlaget sitt.

hvor
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kjønn og likestilling
Fattigdom, klimaendringer, konflikter, ulikhet og økonomisk 
nedgang rammer kvinner hardere enn menn. 

senter for voldsut-

satte kvinner 

Misjonsalliansen 

støtter et mottakssen-

ter for voldsutsatte 

kvinner i tilknytning 

til kontoret vårt. Her har det blitt tilbudt 

psykisk og juridisk hjelp. I Ecuador har 61 % 

av alle kvinner blitt utsatt for fysisk, psykisk 

eller seksuelt misbruk, og de fleste av disse 

har opplevd vold i nære relasjoner. Ved å 

la CEPAM få bruke våre lokaler kommer de 

nærmere familiene i områdene hvor vi job-

ber. I løpet av de fire månedene senteret var 

åpent før jul hadde de tatt imot 498 kvinner 

og 105 menn, til sammen 603 personer. 

Vi gleder oss over å kunne være med og 

hjelpe enda flere mennesker ut av voldelige 

relasjoner. 

249 507 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 mange av våre 

prosjektland gjør vi tiltak som skal redusere kjønnsbasert vold og annen 

kjønnsbasert diskriminering – både i familier og lokalsamfunn

Kvinner utgjør flertallet av de fattige og er mer sårbare fordi de mange 

steder mangler formelle rettigheter. Vår innsats har som mål å myndig-

gjøre og styrke kvinner og jenters stilling.
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mikrofinans
AMAS er en liten og sårbar virksomhet både når det gjelder 
kapital og mennesker og har brukt 2018 til å finne gode 
løsninger på de åpenbare utfordringene. 

Styret i AMAS har startet jakten på ek-

stern kapital for å kunne ha muskler til nye 

investeringer. Man jobber blant annet med 

mulige løsninger som fondsmodell, der 

man henter penger i det private markedet 

og påtar seg forvaltningsansvaret. Det gir 

mulighet til å bygge en mer robust og større 

enhet og til å kunne vokse og etter hvert 

starte opp 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 FRIF får ikke ta ut utbytte. Det 

samme er tilfellet i Vietnam. Banco D-MIRO 

i Ecuador har begynt å tjene penger, men 

avtalen med långiverne i forbindelse med 

omstruktureringen gjorde at vi ikke kunne ta 

ut utbytte i 2018. Det er ingenting å hente fra 

banken i Liberia som enda en stund vil tape 

penger. Vi er derfor avhengig av Misjonsal-

liansen. Men for Misjonsalliansen er AMAS 

og de fire bankene svært store og viktige 

operasjonelle virksomheter – både når det 

gjelder omsetning og som viktig verktøy 

for fattigdomsbe-

kjempelse.

ansatte i amas: (2018) 
Svein Arne Lende, CEO/daglig leder

Christopher Andersen, CFO/økonomisjef

Hugh Sinclair, COO of AMAS Group

Thomas Klungsøyr, Investment Director

Kjetil Abrahamsen, markedsansvarlig

styret:
Lars Langsrud, Chairman/styreformann, 

Hilde Høksnes, Roy Mersland, Magne 

Gundersen, Oddvar Rønsen, Jørgen Haug, 

Andreas Andersen
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for banco d-miro var 2018 resultatmessig et 

positivt år. Banken har gode finansielle indi-

katorer, og finanstilsynet i Ecuador gir gode 

tilbakemeldinger på hvordan AMAS har fulgt 

opp banken etter jordskjelvet. Banco D-MIRO 

har noen forpliktelser i forbindelse med ned-

betalingen de neste par årene. I 2020 forfaller 

20 millioner dollar til internasjonale långivere. 

Denne utfordringen løser vi på tre måter: Større 

andel lokal sparing, tiltrekke seg nye långivere 

og normalisere forholdet til eksisterende långi-

vere – og dermed fornye og forlenge avtalene. 

AMAS jobber nå for å få inn flere investorer 

som igjen kan bringe inn mer kapital og styrke 

banken i et mer konkurranseutsatt marked.

diaconia frif har igjen lagt et godt 

arbeidsår bak seg, og enda en gang er Dia-

conia FRIF blitt kåret til Bolivias beste IFD 

(finansielle utviklingsstiftelse). Det jobbes 

aktivt for å omdanne Diaconia fra stiftelse 

til bank, men prosessen mot å bli en regu-

lert bankinstitusjon går tregt. Første steg 

på veien mot å bli fullverdig bank er å søke 

om sparelisens. Søknaden er levert, men 

endringer i regelverket gir uklare signaler 

og skaper usikkerhet. Man igangsatte også 

et spennende innovasjonsprosjekt i Diaco-

nia i 2018, sponset av den interamerikanske 

utviklingsbanken. Dette gjelder ny tekno-

logi, blant annet for kredittprosesser.
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mom er en veldrevet bank med god 

økonomi og uten nevneverdig tap. MOM 

har mange lånekunder, men gir relativt 

små lån til sine kunder. Utfordringene 

med MOM er knyttet opp til mangelen på 

lisens. Med omregulering til bank vil det 

være umulig å være utenlandsk eier av 

MOM. Misjonsalliansen har derfor tatt et 

strategisk valg ved ikke å gå inn som eier 

av banken når de nå søker om lisens, og 

Women's Union vil dermed bli eneaksjo-

nær i den nye banken. Misjonsalliansen 

vil ikke være eier av banken, men vi vil 

fremdeles støtte banken faglig og med 

tilgang til finansiering. 

presidentvalget i 2017 skapte store 

forventninger om endringer i Liberia. Dis-

se har latt vente på seg, og det er ingen 

positive tegn på kort sikt. Fremdeles blir 

man daglig minnet om at det er vanske-

lig å drive bank i Liberia. Diaconia MDI 

hadde i 2018 en beskjeden vekst. Det er 

flere sider ved samfunnet som gjør driften 

utfordrende: Mislighold av lån øker, og det 

er stor gjennomtrekk av medarbeidere i 

staben. Banken vil i framtiden jobbe mer 

mot større bedrifter, verksteder og virk-

somheter innenfor jordbruk – mot skaler-

bare tiltak som kan føre til verdiskapning 

i samfunnet. 
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Misjonsalliansen jobber i ni 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.

hvordan jobbet vi 
i 2018?
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integrering

 Vi tar hensyn til målgruppens ulike 

problemer og vanskeligheter, både 

åndelige, sosiale og økonomiske utfordrin-

ger. Vi vil arbeide for at sivilsamfunnsorgani-

sasjoner, kommuner og kirker skal finne svar 

på lokalbefolkningens spørsmål.

etterrettelighet

 Vi vil ha gode relasjoner til målgrup-

pe og lokale partnere og sørge for 

transparente og åpne kommunikasjonskana-

ler for tilbakemelding og meningsutveksling.

 

likestilling

 Kvinner og jenter er generelt mer ut-

satt for fattigdom og diskriminering. Vi 

mener at alle mennesker har rett til å bli hørt, 

respektert og ha tilgang til informasjon uav-

hengig av sosial status, kjønn eller etnisitet.

rettferdighet

 Misjonsalliansen vil ha en rettighets-

basert tilnærming i arbeidet – og 

mer enn bare å behandle symptomene vil vi 

rette søkelyset på årsakene til fattigdom og 

urettferdighet.

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 lo-

kalbefolkningen skal vi på best 

mulig måte løse utfordringene knyttet til 

fattigdom og urettferdighet. Vi trenger 

systemer for å samle relevant informa-

sjon, delta i nettverk og sikre at lokalbe-

folkningen 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 prosjek-

ter skal vedvare - også etter at Misjonsal-

liansen trekker seg ut. For å sikre bære-

kraft må det være et sunt forhold mellom 

kontekst, behov og organisasjonskapasi-

tet (i alle ledd).

diakoni

 Vi skal sikre at behovene til de mest sårbare menneskene blir møtt. 

Gjennom prosjektene våre vil vi bidra til inkluderende lokalsamfunn hvor 

de aller mest sårbare og tilsidesatte blir hørt og har sin rettmessige plass.



Misjonsalliansen har 
Norges eldste fadder-
ordning, og siden 1959 
har vi hatt fadderbarn 
i mange ulike land.
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Norges første 
fadderordning er 60 år

Oppstarten av Misjonsalliansens fadderordning fant 
sted på Taiwan i 1959. Norske misjonærer ble inspirert 
av den amerikanske organisasjonen World Vision, og 
på Christian Children Sanatorium ble ti tuberkulo-
serammede barn fotografert og fadderinformer ble 
sendt til de ti første fadderne i Los Angeles. 

1976 Fadderordningen startet opp på Filippine-

ne. Fadderarbeidet i Manila vokste og ble 

stort. Dette er den eldste fadderordningen vi fortsatt har i dag. 

1979 Misjonsalliansen startet arbeid i 

Bolivia i Sør-Amerika, og fadderord-

ningen ble viktig for arbeidet helt fra starten av.

1992 Etter førti års utestenging fra 

Kina kom Misjonsalliansen tilba-

ke der organisasjonen startet opp i 1901. Misjons-

alliansen etablerte fadderordning også i Kina.

1994 Oppstart av fadder-

ordning i Ecuador. 

1959 Oppstart på Taiwan - med 

utgangspunkt i Misjons-

alliansens arbeid med poliorammede barn. 

Prisen for et fadderskap ble satt etter kost-

nadene på behandlingen: 70 norske kroner i 

måneden, i dag vil det være ca. 800 kroner. 
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2000 Brasil ble det tredje landet i 

Sør-Amerika med fadderordning.

2008 Misjonsalliansen begynte arbeid i Vietnam allerede i 

1973 for å hjelpe barn med spedalske foreldre. Men 

ordningen måtte avsluttes året etter på grunn av Vietnam- 

krigen. Nå er vi tilbake med fadderordning i landet.

2010 Misjonsalliansen etablerer seg i Kam-

bodsja, nabolandet til Vietnam. Fadder-

ordningen blir en viktig innsamlingsform.

2012 Misjonsalliansen starter opp arbeid 

i Afrika, nærmere bestemt Liberia i 

Vest-Afrika. Fadderordningen blir sentral fra første dag.

2017 Arbeidet i 

Sierra Leone blir 

påbegynt, og mot slutten av året 

får vi vår første fadder.

P
risen fadderne måtte betale 

ble satt etter kostnadene på 

behandlingen og var 70 kroner 

i måneden. Kort tid etterpå ble de 

første norske fadderne registrert, de fleste 

fra Stavanger-området.

I dag har Misjonsalliansen fadderordning i 

Ecuador, Bolivia, Brasil, Vietnam, Kambod-

sja, Filippinene, Liberia og Sierra Leone. 

I januar 2019 ble Nepal et nytt prosjektland 

for Misjonsalliansen, og etter noen innleden-

de pilotprosjekter i år er planen at fadder-

ordningen skal finansiere nye prosjekter fra 

og med 2020.

Vi har i dag 10 960 faddere og 14 892 fadder-

avtaler (fordi flere faddere har mer enn et 

fadderbarn/fadderavtale), og fadderordnin-

gen er vår viktigste inntektskilde. Fem av 

syv innsamlede kroner kommer fra fadder-

ordningen. Takk til deg som er fadder hos 

oss – du er en viktig bidragsyter til prosjek-

tene våre.
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Regnskap

aktivitetsregnskap 2018*
2018 2017

Anskaffede midler
Offentlige tilskudd -48 887 883 -38 119 278
Tilskudd fra andre -1 289 837 -1 867 244
Innsamlede midler -62 511 460 -66 810 159
Testamentariske gaver -3 782 555 -3 029 690
Inntekter Sven Bruns gate -1 610 212 -1 610 792
Inntekter fra mikrofinans 0 0
Salg av eiendom -929 815 -5 860 298
Finansinntekter -740 862 -858 762
Andre inntekter -597 343 -298 642

Sum anskaffede midler -120 349 967 -118 454 866

Forbrukte midler
a) Kostnader til anskaffelse av midler

Innsamlingskostnader 13 918 640 13 241 519
Kostnader Sven Bruns gate 870 804 604 034

Sum kostn. til anskaffelse av midler 14 789 445 13 845 553
Leverandørgjeld

b) Kostnader til formål:
1)  Diakonale misjons-/utviklingsprosjekter 84 218 402 88 426 096
2)  Nord/Sør-informasjon 3 011 164 2 786 301
3)  Alliance Microfinance AS 6 400 000 4 664 421
4)  Banco D-MIRO 0 0
5)  Diaconia MDI, Liberia 0 0
Sum kostnader til formål 93 629 567 95 876 818

c) Kostnader til administrasjon 4 865 533 5 311 885
Sum forbrukte midler 113 284 544 115 034 255

Årets aktivitetsresultat -7 065 423 -3 420 611

Endring i formålskapital (disponering av aktivitetsresultatet)
Fri formålskapital 3 885 455 -2 960 376
Formålskapital m/eksternt pålagte restriksjoner 2 250 153 520 690
Formålskapital m/selvpålagte restriksjoner 929 815 5 860 297

Sum disponert 7 065 423 3 420 611

4,3 % Kostnader administrasjon 

12,3 %Kostnader innsamling

0,8 %Kostnader Sven Bruns gate Kostnader til formål 

82,6 %



* Dette er en forenklet presentasjon av regnskapet. Fullstendig 

regnskap med konsernregnskap og noter er tilgjengelig og kan 

lastes ned på www.misjonsalliansen.no.
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balanse pr. 31.12.18*
2018 2017

eiendeler
Anleggsmidler

Anleggsmidler 12 237 537 12 161 879
Immaterielle anleggsmidler
Langsiktige utlån 690 529 701 236
Aksjefond (gavebrev) 19 325 030 24 437 241
Aksjer 545 314 545 314
Aksjer i datterselskap 75 535 800 75 535 800

Sum anleggsmidler 108 334 210 113 381 470

Omløpsmidler
Utestående felt 2 835 773 4 523 987

Andre kortsiktige fordringer 1 249 157 1 412 561
Sum kortsiktige fordringer 4 084 930 5 936 547

Kasse, bank 45 151 407 33 678 063
Obligasjoner 18 160 672 17 907 608
Sum kontanter, bank og fondspl. 63 312 078 51 585 671

Sum omløpsmidler 67 397 008 57 522 219

Sum eiendeler 175 731 218 170 903 689

egenkapital og gjeld

Formålskapital
Formålskapital 01.01. -123 889 954 -120 469 344
Økt annen egenkapital
Valutadifferanse 0 0
+ årets aktivitetsresultat -7 065 423 -3 420 611

Sum formålskapital -130 955 377 -123 889 954

Gjeld
Langsiktig gjeld og forpliktelser
Pensjonsforpliktelse -15 960 824 -16 074 894
Avsetning gavebrev -19 325 030 -24 437 241
Langsiktig gjeld  
Langsiktig gjeld og forpliktelser -35 285 854 -40 512 135

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -2 512 057 -1 944 258
Kortsiktig gjeld (under 12 mnd)
Innlån – mikrofinansbankene
Skatt, arb.giveravg., feriepenger m.m. -3 233 344 -3 140 182
Tilskuddsgjeld -1 153 947 -438 728
Annen kortsiktig gjeld -2 590 639 -978 430
Total kortsiktig gjeld -9 489 987 -6 501 599

Sum gjeld -44 775 841 -47 013 735

Sum egenkapital og gjeld -175 731 218 -170 903 689
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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

Therese Lilleberg Johnsen (ansattes representant), Oslo

Trine Grønborg Christensen Oslo (vara for ansattes representant)

ansatte ved hovedkontoret i norge 
Andreas Andersen, generalsekretær, Monica Sønstevold Andresen, ambassadørkoordinator, John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne 

Holmberg Chávez, utenlandssjef, Trine Grønborg Christensen, regionleder Filippinene, Liberia, Sierra Leone og Vietnam, Ingeborg Drevdal, 

fadderansvarlig, Janne Hagen Engen, ekstraressurs i markedsavdelingen oktober-desember, Jorunn Furuseth, giverkonsulent (t.o.m. juli), 

Irene Breivik Føyen, regionleder Kambodsja, Malene Gjerdrum, digital markedskoordinator (f.o.m. januar), Bethel Margareta Hamrin, fag- og 

rapporteringsansvarlig (f.o.m. mai), Jørgen Haug, landansvarlig Bolivia, Brasil og Kina, Unni Hiorth, personalkonsulent, Therese Lilleberg Johnsen, 

controller/økonomikonsulent,  Klaus Kuhr, designer, Oddmund Køhn, informasjonsleder, Silje Letmolie, organisasjons- og HR-konsulent (t.o.m. 

april), Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Geir-Thomas Nordhaug, fagansvarlig IT, Birgitte Nyborg, økonomi- og administrasjonssjef, Jorunn 

L. Pedersen, resepsjonsansvarlig, Kristine Kverndal Pedersen, organisasjons- og HR-konsulent (f.o.m. april), Thomas Smørdal, controller (f.o.m. 

september), Oddbjørg Hildre Storaker, spesialrådgiver (t.o.m. november), Fride Maria Næsheim, informasjonskonsulent, Sverre Vik, menighets- 

og nettverksansvarlig, May-Elén Vinskei, giverkonsulent, Martin Aarflot, markeds- og kommunikasjonssjef.

utsendinger
Ecuador: Solveig Irene Seland (t.o.m. desember), 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. Filippinene: Torhild 

Liane H. Skårnes, Mahel Ramirez Caballero, Eli Bolkesjø Williams (t.o.m. juni), John Williams Soundararajan (t.o.m. juni). Liberia og Sierra Leone: 

Janne Ingunn Harbo Øygard, Rune Arild Øygard. 



markedsarbeidet i norge
Misjonsalliansen retter seg i hovedsak mot det kristne markedet i Norge, 
et marked som er i endring og som vi trenger mer kompetanse for å forstå.

 

 

Kr 62 511 460   
Testamentariske gaver kommer i tillegg til denne summen.

Totale innsamlede midler til arbeidet
14 892   
fadderavtaler

Vi har 10 960 faddere, og 

flere har mer enn én avtale. 

Fadderordningen bærebjelken 

for arbeidet til Misjonsalliansen. 

Fadderordningen inkluderer 

Ecuador, Bolivia, Brasil, Vietnam, 

Kambodsja, Filippinene, Liberia – 

og det nyeste landet, Sierra Leone.

Menigheter i DnK som har 

misjonsavtale med Misjonsalliansen. Menigheter og 

støttegrupper er viktige nettverk for Misjonsalliansen. 

Gjennom SMM-samarbeidet fikk vi i 2018 i alt 2 243 647 kroner og fra 

støttegruppene våre fikk vi 793 831 kroner. Menigheter, foreninger og 

støttegrupper er også viktige arenaer for personlig engasjement.

42 menigheter

Vi vil ruste oss til å møte framtiden og til å 

posisjonere oss som en dyktig aktør innenfor 

denne målgruppen. Derfor startet vi opp et 

omfattende analysearbeid i løpet av fjoråret 

med mål om å gjøre oss bedre kjent med 

dem som støtter oss. Fadderanalyse, innsikts 

og segmenteringsanalyser skal hjelpe oss til å 

prioritere markedsarbeidet og spisse bud-

skapet vårt en best mulig måte. Inntil videre 

opprettholder vi samme oppmerksomhet 

og styrke i vår kommunikasjon mot faddere, 

givere, støttegrupper og menigheter, og vi 

bevarer vårt samarbeid med skoler, artister og 

frivillige. På grunn av prioriteringer og utvik-

ling innenfor digitale plattformer har vi i 2018 

redusert utgivelse av Tsjili til fire ganger i året.

4 % Generelle gaver 

9% Øremerket 
land/tema 

Andre 
øremerkede gaver 

0 % Nødhjelp

5 % Sesongaksjoner

1 % Støttegrupper
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3 % Mikro�nans
Fadderordningen 

75 %



julegave til misjonsalliansen. Da venner 

og familie spurte Åshild Valbø Sæther hva hun 

ønsket seg til jul, var bestillingen klar: Penger til 

Misjonsalliansens prosjekter.  

– Jeg liker å kjøpe gaver som jeg vet at noen 

trenger eller blir veldig glade for. Denne julen 

ønsket jeg å rette fokuset mot de som har så 

mange flere behov enn det jeg har. Jeg fortalte 

venner og familie at julegaven fra meg kom til å 

være et bidrag til Misjonsalliansen, med ønske 

om at de ville gi meg det samme.

Åshild opplevde at alle syns 

det var fint å få gi til noen som 

virkelig trenger det og at det 

var en fin gave å få, og mange 

syntes det var deilig å slippe å 

bruke tid på et fullt kjøpesenter 

for å lete etter en gave.
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ADRESSE Pb 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo
TLF 22 94 26 00 E-POST info@misjonsalliansen.no

Takk til alle som har 
gjort dette mulig!


