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I dette nummeret av
Misjonsalliansens Magasin vil vi dele historier
og resultater om hva vi
sammen oppnådde i 2021.
Nummeret vil også gi deg
som er støttespiller eller
nysgjerrig på Misjonsalliansen en oversikt og
forståelse av arbeidet.
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SØR-AMERIKA
mi har vært spesielt vanskelig
for dem som var sårbare fra
før. Misjonsalliansens arbeid
er særlig rettet mot disse menneskene – et arbeid der vi
samler gode krefter til å gi folk
en sjanse til å bygge et bedre
liv for seg selv og sin familie.
Takk til deg som gjør dette
arbeidet mulig, og velkommen
som alliert mot urettferdighet
til deg som er ny giver!
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Du vil kanskje kjenne igjen
noe av utformingen i bladet
fra fjorårets spesialnummer
Året vi aldri glemmer. Etter
mange gode tilbakemeldinger
tar vi nå denne typen utgave
av Magasinet inn i det faste
repertoaret, som én av tre
årlige utgivelser.
Tittelen på spesialnummeret i fjor sto seg dårlig. 2021
ble dessverre veldig likt som
på 2020. Perioden med pande-
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Takk for dine gaver i 2021!
Sammen har vi gitt

225 642
mennesker en sjanse til å bygge et
bedre liv for seg selv og sin familie.

670 000

familiemedlemmer har
fått et bedre liv gjennom
dem som har deltatt
i Misjonsalliansens arbeid.
Disse familiene påvirker
sine lokalsamfunn, så det
samlet er flere millioner
som berøres av arbeidet.

Leder

KJÆRE
MISJONSALLIANSEVENN!

D

AV: ANDREAS ANDERSEN, GENERALSEKRETÆR
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e siste to årene har vært krevende for svært mange mennesker
over hele verden. Pandemien
har også preget Misjonsalliansens arbeid, både ute i verden
og her hjemme. På tross av
situasjonen har våre ansatte
og partnere lagt ned en fantastisk innsats for
å bistå mennesker med å finne en vei mot et
bedre og mer verdig liv.
Den siste tiden har pandemi, krig, klimakrise og demokrati i tilbakegang flere steder i
verden avdekket hvor sårbare vi er. Når mange
faller tilbake i ekstrem fattigdom, barn faller ut
av skolen og foreldre mister arbeid og inntekt,
så må også Misjonsalliansen søke etter stadig
bedre måter å utføre oppdraget vårt på.
I 2021 markerte vi
120
års arbeid med å
« I 2021 KUNNE VI
fremelske verdighet i
I STOR GRAD VENDE
en urettferdig verden.
TILBAKE TIL VÅRT
Vår lange historie har
LANGSIKTIGE ARBEID. » skapt dype røtter som
gjør at vi kan stå støtt
i uvær. Kilden som røttene henter næring fra
er den verdensvide kirke og kallet til å følge
Jesus alle steder og til alle tider. Visjonen
vår, På jorda som i himmelen, tilkjennegir vår
identitet og vår oppdragsforståelse. Vi tror at
det en gang skal bli virkelighet og ønsker at
vårt arbeid skal være tegn på at det gode en
dag skal seire.
Mens 2020 ble et år der flere av våre planlagte prosjekter ikke lot seg gjennomføre og
ble erstattet av utdeling av mat og medisiner,

kunne vi i 2021 i stor grad vende tilbake til
vårt langsiktige arbeid med å bygge lokalsamfunn og familier med evne til å bære sin
egen fremtid.
Vi er takknemlig for tilliten fra våre venner som har fortsatt å støtte oss gjennom
krevende og usikre tider. Støtten fra Norad
gjennom Digni har også vært betydelig og
har stabilisert seg på et høyt nivå. Det er et
stort ansvar å forvalte store midler og stor
tillit fra private og institusjonelle givere. Det
er et ansvar vi tar på det største alvor. I 2021
har vi avdekket at ledelsen i en av våre lokale
partnere i Liberia over tid har stjålet penger.
I artikkelen om kritiske hendelser kan du lese
mer om saken, og hva vi gjør for at det ikke
skal skje igjen.
Denne lederen er den siste jeg skriver som
generalsekretær i Misjonsalliansen. I mai
flytter jeg til Kristiansand og starter i en ny
jobb. Jeg er takknemlig for de mulighetene jeg
har fått i Misjonsalliansen og for å ha vært en
del av denne organisasjonens arbeid gjennom
de 16 årene jeg har hatt i ulike stillinger ute
og hjemme.
Det sies at de to viktigste øyeblikkene i et
menneskes liv er øyeblikket man blir født og
øyeblikket når man oppdager hvorfor. Det diakonale misjonsoppdraget som Misjonsalliansen
er tuftet på, er noe av det mest meningsfulle
et menneske kan bruke livet sitt på. Det er et
oppdrag alle kan ta del i.
Diakoni er ikke et yrkeskall,
men et livskall.
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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.
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Hva

er
oppdraget?

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.
Oppdraget vårt når vi ved å gi folk en sjanse til å bygge et
bedre liv for seg selv, sin famile og sitt lokalsamfunn.

Sammen redder og forvandler vi liv ved å:
Stoppe vold
og overgrep

Styrke folks evne
til å tilpasse
seg alvorlige
klimaendringer

Sørge for trygge
helsetjenester,
rent vann og gode
sanitærforhold

Skape jobber
som gir familier
økt inntekt

Gi god utdanning
– også til mennesker
med funksjonsnedsettelser og
andre som er oversett av samfunnet

Beskytte
rettighetene
til mennesker
i sårbare
livssituasjoner

EN
DIAKONAL
ALLIANSE
Andreas Andersen
har jobbet for
Misjonsalliansen
i 16 år, først som
utsending i Ecuador og
deretter som leder av
mikrofinansarbeidet. De
siste seks årene har han
vært generalsekretær.
Etter en lang fartstid
i organisasjonen venter
nå nye utfordringer
som kirkeverge
i Kristiansand.
AV: IDA CECILIE MADSEN, INNHOLDSPRODUSENT

D

ette er dermed det siste magasinnummeret han er en del av.
I den anledning har han sett
tilbake på utviklingen som har
vært i organisasjonen gjennom
de siste årene, men også på hva
som alltid har vært likt.
– Den diakonale profilen har vært en del
av vår identitet helt fra starten av, begynner
Andersen med å fortelle.
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Med en tverrkirkelig bredde har vi kunnet
jobbe godt med alle i Norge og ute i verden. Det
har gjort organisasjonen til en trygg havn hvor
det viktige diakonale arbeidet har stått sentralt.
– Diakonien trenger ingen annen begrunnelse enn det kallet Jesus har gitt oss til å leve
ut nestekjærlighet i verden, sier Andersen.
Samtidig poengterer han at Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon.
Misjonsaspektet har vært noe vi tidvis har

En viktig del
av jobben har
vært å bidra til
god dialog med
lokale myndigheter. Her i
samtale med
en guvernør
i Liberia.

måttet kjempe for å ta vare på. Men diakoni
og misjon henger tett sammen. Slik vi forstår
oppdraget vårt, kan vi ikke ta bort det kristne
kallet til misjon eller tilhørigheten til den
globale kirke.
– Diakoni er en del av det som skjer når
kirken har et misjonsfokus. Da begynner
man å rette blikket utover og ser etter hvilke
behov som finnes. Det
« DIAKONI ER
er derfor vi har utsendinger og er opptatt av
EN DEL AV DET
det. Og det er derfor vi
SOM SKJER NÅR
ønsker å ha et tett bånd
KIRKEN HAR ET
til menighetene som
støtter oss. Det er også
MISJONSFOKUS. »
derfor vi prioriterer å
være til stede i kirker, snakke om det vi gjør
og forkynne. Hvis Misjonsalliansen tar bort
tilknytningen til kirken, så tar vi bort grunnlaget vi er bygget på.
Uten den støtten vi har fra giverne hadde
ikke Misjonsalliansen vært det den er i dag.
Støttespillerne er grunnfjellet i organisasjonen.
Ved hjelp av de midlene som samles inn kan
vi jobbe langsiktig og bærekraftig, også om vi
måtte klare oss uten offentlige midler.
– I misjons-Norge er det rundt 300 000
mennesker som står på, støtter og går de ekstra
milene for å nå målene. Så om all annen offentlig støtte hadde blitt borte, så ville dette
folket, denne grasrota, fortsatt ha bedt for og
støttet arbeidet. Da er det ikke motebildet
i bistanden som styrer hvordan vi jobber, men
drivkraften er hele tiden det ukuelige ønske
om å spre Guds kjærlighet gjennom gode
gjerninger, forteller Andersen.
Og derfor har arbeidet til Misjonsalliansen
alltid satt søkelys på de fattigste, de marginaliserte og mest sårbare menneskene i verden.
Vi har kunnet bidra til å skape verdige liv ved
å styrke lokal kunnskap og eierskap. I 2016
førte denne tankegangen til en omlegging
av måten vi arbeidet på. Da ble mange av
organisasjonens egne prosjekter erstattet

med lokale partnerorganisasjoner. Vi skulle
bli mindre implementerende og heller støtte
opp om lokale aktører som allerede var i gang
med samfunnsbyggende arbeid.
– Vi ønsket å endre måten vi jobbet på
ved å finne frem de gode kreftene som finnes
lokalt. De er mer stabile, har mer legitimitet
og mer lokal kunnskap. Vi kan aldri bli best
på å kjenne de lokale forholdene. Så vi må
jobbe med de som faktisk kjenner hvor skoen
trykker. Kanskje har de ikke alle ressursene de trenger, nok kompetanse eller er så
godt organisert at de får det til alene. Men
vi kan hjelpe dem til å utvikle seg til å bli
de aktørene som alltid skal være i landene,
forklarer Andersen.
Nå jobber vi som en global allianse hvor
vi lærer av hverandre på tvers av landegren-
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Andreas har
reist mye i jobben. Her er han
i Liberia – blant
annet for å bygge opp mikrofinansbanken
Diaconia MDI.

sene. Og ett av flere områder som er styrket,
er arbeid og inntekt. Ved å gi folk tilgang på
penger og en inntekt kan de selv finne løsninger som hjelper dem ut av fattigdom. Det har
derfor vært en stor satsing på mikrofinans de
siste tiårene, hvor Misjonsalliansen har blitt
den største aktøren på området i Norge. De
siste årenes store satsing på næringsutvikling
som et nytt område, er også et eksempel på
hvordan vi hele tiden søker etter å støtte
opp om det gode, byggende arbeidet som
skjer lokalt.
– Vi har tatt dette på alvor og har turt å ta
risikoen og fortsetter å ta risiko med å investere i denne måten å hjelpe på. Vi har unngått
ren veldedighet og heller arbeidet for at folk
skal kunne hjelpe seg selv, brødfø seg selv og
skape løsninger.

Misjonsalliansen 01 • 2022

9

Dette er et arbeid som stadig er i utvikling,
og Andersen har troen på at Misjonsalliansen
alltid vil ha en visjon og retning som tilrettelegger for at gode prosesser vil skje.
– Vi har gjort store
endringer når vi har sett « NÅ JOBBER VI
at det har vært nødvendig. SOM EN GLOBAL
Vi har vært ambisiøse, tilALLIANSE. »
passet oss, vært lettbente
og turt å ta risiko. Og vi har turt å skille oss
ut. Samtidig har vi vært veldig lydhøre for hva
som virker og hvordan vi kan gjøre en forskjell.
Og alle disse tingene har vi gjort uten å gå på
akkord med identiteten vår.
Vi har hele tiden holdt fast ved roten og
stått fast ved kilden som er vår diakonale
identitet, avslutter Andersen.

Hvorfor

er
vi til ?

ET DIAKONALT
MISJONSOPPDRAG
Misjonsalliansens diakonale
identitet bygger på at alle
mennesker har lik verdi i
Guds øyne. Det gir grunnlag
for godt samarbeid – også om
våre felles mål i verden.
AV: ANDREAS LØLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF

M

isjonsalliansen og våre partnere har siden starten i 1901
jobbet med et særlig fokus
på å nå frem til de mest sårbare og utsatte i samfunnet.
I dag jobber vi for eksempel
sammen med familier med lav eller ingen inntekt, mennesker med funksjonsnedsettelser,
kvinner, barn og minoriteter. Sammen gir vi
folk en sjanse til å bygge et bedre liv for seg
selv og sin familie.
« DET DERE
Det er vår måte å sette
GJORDE MOT ÉN ut i praksis det diakonale
oppdraget som Jesus gav
AV DISSE MINE
oss i Matteus 25 da han sa:
MINSTE SØSKEN, «Det dere gjorde mot én av
HAR DERE GJORT disse mine minste søsken,
har dere gjort mot meg.»
MOT MEG. »
Når vi viser mennesker
Guds kjærlighet gjennom praktisk handling,
bidrar vi også til at vi og våre partnere kan
være troverdige når vi i neste øyeblikk skal
fortelle om en Gud som elsker dem.

Det diakonale oppdraget skylder vi å forvalte på en måte som gjør at vi hjelper flest
mulig. Da er samarbeid med andre og bidrag
i verdens felles innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030 en nøkkel. I arbeidet med
FNs bærekraftsmål har verden blitt enige om
et oppdrag som ligner vårt eget; nemlig at
ingen skal glemmes eller utelates. På engelsk
godt oppsummert som «No One Left Behind».
Basert på den enigheten kan vi jobbe i godt
samarbeid med ikke-kristne aktører i lokale
myndigheter og andre viktige lokale aktører,
tydelig forankret i vår tro og åpen om vår
identitet som kristne. Fordi vi har felles et mål
om å se alle våre medmennesker.
Vi kan også tydelig finne igjen de ulike
delene av arbeidet vårt i bærekraftsmålene
og koordinere oss med andre aktører som
jobber med de samme målene, enten det er
kamp mot fattigdom, å gi god utdanning til alle,
skape anstendig arbeid eller noen av de andre
målene. Slik blir vi mer effektive i kampen for
en mer rettferdig verden.
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oppnådde vi
sammen i 2021?

ABC

Hva oppnådde vi i 2021

Hvordan vi jobber

ABC
ABC
ABC

– Sammen gir vi folk en sjanse til å bygge et
bedre liv for seg selv og sin familie
ABC

36

Antall lokale partnerorganisasjoner

ABC Misjonsalliansen

ABC med
samarbeider

33 800
ABC

Antall mennesker som er

sjoner er derimot til stede på
permanent basis.

158 av dem har

er med og endrer

lokalsamfunnet sitt.

hatt diakonale

prosjekter i 2021.

17 700 av

dem er kvinner.

sjekter i de enkelte lokalsam-

lokale samarbeidsorganisa-

samarbeider med.

grupper av ulik slag og som

sasjon er vi til stede med pro-

for en bestemt periode. Våre

Antall lokale kirker vi

aktive medlemmer i lokale

Som en internasjonal organi-

funn over tid, men fortsatt kun

356

ABC

Den lokale menigheten er ver-

ABC

ABC

dens håp. Misjonsalliansen

8000

ABC

ABC

Av disse har

bygger ikke egne kirker eller

personer fått kunnskap om

etablerer menigheter, men

hvordan god organisering

inngår samarbeid med de som

skaper forandring.

allerede finnes. Mange steder i
verden er kirken den beste ABC
og

Partnerne er lokale, har tillit

Sammen legger vi til rette for

hos folk og har mer kunnskap

organisering og mobilisering i

eneste sivilsamfunnsorganisasjonen i lokalsamfunnet, derfor

om utfordringer og mulighe-

lokalsamfunnet. Partnerne kan

er lokale menigheter en viktig

ter på de enkelte stedene.

være lokalsamfunnsbaserte

del av et lokalsamfunn. Kirken

Misjonsalliansens bidrag er å

organisasjoner og kirker som

har også ofte en sterk stemme

sørge for best mulig kvalitet,

representerer et geografisk

blant folket og kan være viktig

læring på tvers og å gi økono-

område som en landsby eller

for å skape forandring.

misk støtte. Slik blir de lokale

et nabolag. De kan også være

partnerne bedre rustet til å nå

smalere organisasjoner som

våre felles mål.

representerer et spesielt tema
eller en spesiell gruppe, som

Når prosjektene vi driver

f.eks. egne organisasjoner for

sammen avsluttes etter noen

funksjonshemmede eller fot-

år, kan det som er bygget opp av

ballklubber for ungdom.

kunnskap og erfaring videreføres av lokalsamfunnet, selv om
Misjonsalliansens arbeid flytter

*Tallene er anslag og er i noen

videre til andre lokalsamfunn.

tilfeller rundet ned til nærmeste hele tall.
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Hva oppnådde vi i 2021

SAMMEN
NÅR VI
LENGER
Verden jobber sammen for en
bærekraftig utvikling. Arbeidet skal ikke
bare skape forandring her og nå, men
også sette varige spor for fremtiden.
Da er det avgjørende ikke bare å hjelpe,
men også hvordan vi hjelper.

P

Det gjorde dypt
inntrykk å møte
barn helt ned
i 8-årsalderen
som rutinert
renset flaskene
for etiketter
og korker.
Betalingen de
fikk var å selge
korkene for 5
pesos (= ca. 90
øre) pr. kurv.

AV: KARIN RISKA, UTSENDING TIL FILIPPINENE

FILIPPINENE

rosjektene på Filippinene er et
godt eksempel på at Misjonsalliansen jobber i allianser med
andre. På den måten når vi mye
lengre enn om vi hadde drevet
arbeidet alene – enten det handler om klimautfordringer, fattigdomsbekjempelse eller kamp for rettferdighet.
Våre to lokalt ansatte prosjektrådgivere
på Filippinene, Regina Rabanillo og Christian Dacdac, er opptatt av å få frem hvorfor
det er viktig at vi driver arbeidet på denne
måten. – Dersom vi her på kontoret skulle
gjort alt arbeidet selv, så hadde vi ikke nådd
så langt ut som det vi gjør per i dag. Vi er med
og utruster flere samarbeidspartnere til å nå
lengre, og de dyktiggjør andre. Slik ser vi gode
ringvirkninger som når langt lengre og dypere
enn om vi skulle gjort alt alene, sier Regina.
– Om vi skulle gjennomført prosjektene selv,
hadde vi hatt mest aktivitetsfokus. Nå er ikke
hovedfokuset aktivitetene, men det større
bildet: Det å sikre høy kvalitet på arbeidet og
å gjøre andre i stand til å bygge et bedre liv
for seg selv, sin familie og sitt lokalsamfunn,
legger Christian til.
Da vi for noen uker siden var på feltbesøk
hos en av våre samarbeidspartnere, KKFI
(Kapatiran-Kaunlaran Foundation Inc), fikk
vi besøke et av prosjektene våre som er helt
i startgropa. På en fabrikk som gjenvinner
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glassflasker møtte vi barn og voksne som lever i dyp fattigdom. Barna arbeider sammen
med foreldrene sine på denne fabrikken hele
dagene, uten tilgang til skole.
Det er mange barn på Filippinene som har
gått glipp av to års skolegang under pandemien,
men disse barna gikk heller ikke på skole før
pandemien. Det nye prosjektet handler om å
gi barna tilgang til skole, og det er i samarbeid
med eieren av fabrikken.
Et annet eksempel er organisasjonen Simon
fra Kyrene. De har hovedfokus på å utruste
personer med nedsatt funksjonsevne og andre
mennesker i sårbare situasjoner med å få en
bedre livskvalitet og bli bedre ivaretatt når
det trengs. Filippinene er et av de mest utsatte
landene i verden for naturkatastrofer. Partnerne våre er tett på og til stede, for hele tiden
å jobbe for at de mest sårbare blir inkludert
i beredskapen og blir sikret den hjelpen de
trenger om katastrofen inntreffer.
Sammen er vi sterkere.

Hva oppnådde vi i 2021

God utdanning

ABC
– Sammen gir vi god utdanning, også til mennesker
med
funksjonsnedsettelser og andre som er oversett.

ABC
ABC

86 000

ABC

ABC

ABC

770

ABC

ABC

266
ABC

Antall skoleelever

lærere har fått

Antall skoler og barnehager

sens skoleprosjekter.

kompetansen sin som lærer.

om i 2021.

berørt av Misjonsallian-

videreutdanning og høynet

Misjonsalliansen samarbeidet

75

Skole og utdanning er viktig for

Vi øker innsatsen på utdanning

at mennesker skal ha de verk-

av lærere i Vest-Afrika. Her er i

tøyene de trenger for å kunne

dag nivået på undervisningen

jobbe seg ut av fattigdom. Alle

ofte svært enkel, med vekt på

barn har rett til utdanning, og

å gjenta fraser og ord som

Misjonsalliansen fokuserer

læreren sier. Misjonsalliansen

Vi tilpasser arbeidet til lokale

arbeidet på å gi sårbare og

skal bidra til å øke lærernes

behov og muligheter. Noen ste-

marginaliserte grupper tilgang

forståelse og nysgjerrighet for

der bygger vi for eksempel sko-

til god utdanning.

kunnskap og på sikt også øke

ler og boliger for lærere, andre

klasserom bygget eller gjort

i stand til trygg undervisning.

evnen til kritisk refleksjon og

steder fokuserer vi på utdan-

Misjonsalliansen driver ikke

kreativitet. Det er helt nødven-

ning for lærerne eller at bar-

egne skoler, men samarbeider

dig for at elevene, og dermed

nehager skal ha det de trenger

med lokale partnere for å øke

befolkningen på sikt, kan skape

av verktøy for å gi barn en god

kvaliteten på utdanningstilbu-

et bedre samfunn for alle.

start på livet.

det og sørge for at utdanning
er tilgjengelig for alle.
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BESTE VEI
UT AV
FATTIGDOMMEN
I et skjørt og
mangelfullt
lokalsamfunn ser
befolkningen et lyst
håp i den nye skolen.
TEKST OG FOTO: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

SIERRA LEONE

i landsbyen er det beste
som har skjedd oss. Nå får alle barna våre
skolegang. Før var skoleveien for lang, og
mange droppet ut, forteller Mohamed Lahai,
landsbysjef i lokalsamfunnet Yagoi.
– AT VI HAR FÅTT NY SKOLE

GAMMEL STORHET

Flere elver flyter sammen i Sherbo-elven og
danner et sund eller et strede, og ved elvemunningen ligger landsbyen Yagoi. Utenfor
ligger øya Bonthe Sherbro Island, et tidligere
britisk handelssenter og datidens viktigste
administrasjonssenter i Sierra Leone. I dag
er dette kun en falmet fortid, og det tidligere
begunstigede området er nå svært forfallent.
Ifølge Mohamed Lahai teller befolkningen
i Yagoi bortimot 1500 mennesker, og familiene
livnærer seg av fiske og litt jordbruk. Men
lokalsamfunnet er både fattig og sårbart.
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– Problemene er mange. Fisken er i ferd
med å forsvinne fra de kystnære havområdene, og jordbruket dekker ikke familienes
egne behov for ris og kassava. Dessuten satte
den elleve år lange borgerkrigen landet vårt
mange tiår tilbake, og vi lider fremdeles under
følgene av den blodige konflikten, sier han.
DYKTIG PARTNER

Utdanningssektoren kjenner kanskje aller best
til konsekvensene av borgerkrigen. Gadiru
Bassie, leder av partneren EFSL, forklarer det
slik. – Krigen rammet skolesystemet på tre
måter: Den ødela tusenvis av skoler i landet,
det førte til at svært mange lærere rømte
landet og dro til ulike naboland, og en hel
generasjon av befolkningen mistet utdanningen sin i en periode på mer enn ti år. Det er
fremdeles mye analfabetisme i landet, og det er
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nødvendig å høyne kunnskap og kompetanse
i befolkningen. Det gjør vi først og fremst
ved å utvikle skolesektoren og gi alle tilgang
til utdanning. Her skal EFSL spille en rolle.
EFSL, Evangelical Fellowship in Sierra
Leone, er en av Misjonsalliansens partnere
i Sierra Leone og jobber med prosjekter
innenfor mange sektorer i sivilsamfunnet.
Misjonsalliansen støtter først og fremst utdanning og skole.
– Flere frivillige organisasjoner i Sierra
Leone er med og bidrar til dette fellesløftet
Befolkningen
lever først og
fremst av fiske,
men i de enkle
båtene sine
må de padle to
timer utover
havet før de i
det hele tatt
kan begynne å
fiske. Fangsten
er liten og
prisen er lav
fordi de ikke
har mulighet
til å lagre den
ferske fisken.

med å redusere analfabetisme i landet, og vi er
glade for å kunne samarbeide med Misjonsalliansen. Det var etter en undersøkelse vi gjorde
i Bonthe distrikt at vi ble klar over graden av
analfabetisme og at mange barn fremdeles var
helt uten skoletilbud. Vi måtte gjøre noe og ba
Misjonsalliansen om hjelp til å gi barn tilgang
til skole og utdanning. I samme undersøkelse
oppdaget vi at mange lokalsamfunn også var
uten skolebygninger, og vi så flere tilfeller av
at barn ble undervist i skyggen under trær, helt
uten materiell. Misjonsalliansen er derfor med
og bygger infrastruktur og skolebygninger,
sier Gadiru Bassie.
SAMARBEID GIR RESULTATER

I et av klasserommene på den nye skolen i
Yagoi møter vi lærere og flere av elevenes
foreldre. Alle uttrykker glede og takknemlighet for skolen de har fått i landsbyen sin.
Foreldrene er først og fremst glade for at de
slipper å sende små barn til slektninger og
bekjente på andre større steder for at de skal
få gå på skole. – Vi har alt for mange historier
om barn som har blitt misbrukt. Det kunne
være fysisk vold, tvangsarbeid i hjemmene eller
seksuelle overgrep og tenåringsgraviditeter.
Nå får barna våre bo hjemme og gå på skole
sammen med vennene sine. Myndighetene
lovet oss skole i mange år uten at noe skjedde.
Takk for at dere gjorde dette mulig, er den
unisone tilbakemeldingen fra foreldrene.

Denne skolen er
bygd ved hjelp
av gaver fra
Misjonsalliansens givere.
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Rektoren er opptatt av kompetansehevingen av lærerne og er glad for at Misjonsalliansen støtter mer enn bare bygninger. – Mange av
lærerne har ingen fullstendig lærerutdannelse,
og de får dermed ikke lønn fra myndighetene.
EFSL og Misjonsalliansen gir stipend og mulighet for videre utdannelse, og det fører til at
lærerne etter hvert vil få lønn og dermed bli
mer stabile i lærerstaben. Elevene får bedre
lærere, og lokalsamfunnet mindre analfabetisme, sier han.
EFSL har en helhetlig tilnærming til utdanning og skole og jobber på flere måter. – Vi
bygger infrastruktur, er med og organiserer
ledelsen av skolene, og vi finansierer både
undervisningsmateriell og videreutdanning
av lærere, sier Gadiru Bassie.
FATTIGDOMMENS ANSIKT

Etter en omvisning på skolen, og etter at vi har
møtt skoleledelsen og foreldreutvalget og hørt
deres kommentarer, drar vi inn i landsbyen.
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Her møter vi Musa og Fodai, et eldre ektepar
som har bodd i landsbyen siden 1979. Ingen
av dem vet sikkert sin egen alder, men de tror
de er rundt 70 år. Fodai er risbonde. – Jeg har
hele livet dyrket ris, men mest til eget bruk.
Sammen med ris spiser vi mest kassava, som
vi også dyrker like bortenfor huset vårt. Men
nå er vi blitt gamle, og vi orker ikke så mye
mer lenger, sier han.
Kona har satt tretten barn til verden,
men kun to av dem lever i dag. – Gud ga, og
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I Yagoi lever
kristne og muslimer side ved
side i fred og
fordragelighet.
Landsbysjefen
Mohamed
Lahai forteller
at de kommer til
hverandres arrangementer og
gudstjenester.
– Vi har hatt
elleve år med
borgerkrig hvor
vi drepte hverandre. Dette
ønsker vi ikke
mer av, sier han.

Fodai ber hver dag til Gud om at sønnene
skal få utdannelse og jobb og at de skal få
komme ut av fattigdommen. Kanskje kan de
etter hvert også hjelpe foreldrene. Han er
nemlig bekymret for jordhuset som trenger
vedlikehold. – Vannet lekker ned i huset når
det regner, og stråtaket må byttes ut. Men
jeg har ikke lenger krefter til å gjøre dette
selv. Jeg skulle gjerne byttet til blikktak, men
det koster mer enn 400 dollar. Når skal vi få
penger til det?
han tok. Bare to av barna våre har levd opp,
men vi takker Gud for disse to, sier Musa.
Hverken Musa eller Fodai har gått på skole,
og de kan ikke lese eller skrive. Men det har
vært viktig for foreldrene å gi de to sønnene
utdannelse. Den ene går på universitet i
Freetown og bor sammen med venner.
– Ettersom skolen var langt borte var det
for oss og andre familier i landsbyen svært
dyrt å gi barna våre utdannelse. Vi skulle
betale for skoleuniform, bøker og for transport, og vi måtte kanskje også gi dem et sted
å bo, og det er mye penger når vi nesten ikke
har inntekt, sier Fodai. Eneste inntektskilde
i form av kontanter får ekteparet fra Musas
suppesalg. Hver mandag lager hun suppe som
hun selger på et fast sted utenfor landsbyen
der folk trafikkerer forbi. – Noen dager selger
jeg mye, andre dager mindre. Er jeg heldig,
tjener jeg 10 dollar, men det skal holde for alle
utgiftene våre en hel uke, sier hun.

ET TEGN PÅ HÅP

Mer enn 750 millioner mennesker i verden kan
fortsatt ikke lese eller skrive. To tredjedeler
av disse er kvinner. Utdanning er nøkkelen
til utvikling, og skole av god kvalitet for
alle er en av de viktigste byggesteinene for
velstand og økonomisk trygghet. Det fjerde
bærekraftsmålet omhandler retten til skolegang og at barn skal ha gode lærere og kvalitet
i undervisningen. Dette er Misjonsalliansen
med på i Sierra Leone.
– Bortsett fra fiske og litt jordbruk er det
i dag svært begrensede muligheter til lokale
arbeidsplasser og andre inntektskilder. Vi
må reise langt vekk for å få andre typer jobber, og det er vanskelig for oss å bryte ut av
fattigdommen vi lever i. Vi kan nå gi de unge
en utdanning som alle har råd til. Det er i alle
fall et godt sted å begynne, sier landsbysjefen,
Mohamed Lahai.
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NÅR
SKOLEN
ER
STENGT
Med tilgang på grunnleggende
utdanning kan barn ha tro på
at de senere i livet kan skaffe
seg et levebrød og bruke de
gavene de har fått. Det er håp.
Det er grunnen til at verden har
stått sammen om å prioritere
grunnleggende skolegang i
kampen mot fattigdom og
marginalisering.

F

Madelin har
fått gå på skole
i sin lokale
kirke under
pandemien.

TEKST: ANDREAS LØLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF FOTO: KJETIL ABRAHAMSEN

ECUADOR

ør koronapandemien gikk ni av ti
barn i verden på skolen, men covid-19
har ført til enorme tilbakeslag som vi
enda ikke vet omfanget av. Det som i
mars 2020 opplevdes som en kortvarig periode, har flere steder blitt til
hele årskull med barn som ikke kan huske en
annen hverdag enn pandemi. En generasjon
som har mistet en del av utviklingen sin som
vi kanskje aldri kan kompensere for.
Alternativet til skolegang er dessverre godt
kjent. Fra flere hold i verden har det blitt meldt
om økninger i tenåringsgraviditeter, barneekteskap, overgrep i hjemmet og andre negative
effekter i barns liv. Eldre barn kan bli rekruttert
inn i kriminelle miljøer, mens alle barna som
har mistet skolegang står i fare for ikke å kunne
få en trygg jobb senere i livet. Heldigvis er det
mange som har fått hjelp også.
Madelin er et av barna som har opplevd at
skolen har vært stengt i snart to år. Hun har gått
glipp av mye viktig læring og nye erfaringer på
vei mot et voksenliv med et krevende utgangspunkt i den fattige delen av Guayaquil – et
område med mye kriminalitet og få muligheter.
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Dagene har vært lange i det lille huset. Tiden
har vært fylt av husarbeid og pass av småsøsken.
Heldigvis for Madelin er hun et av de barna
som har fått en sjanse til undervisning – selv
om skolen er stengt.
Tidlig i pandemien fikk Misjonsalliansen
bekymringsmeldinger om disse utsatte barna,
barn som bare ventet på en sjanse til å kunne
lære i trygge omgivelser. Vi startet derfor prosjekter med lokale kirker i området. Samarbeid
der kirkerom blir forvandlet til klasserom – rom
der barn som Madelin får muligheten til undervisning med kompetente lærere og leksehjelp
fra frivillige i kirken.
Tilbudet slo an og var populært. Nødskolene
har ikke bare sikret barn som Madelin viktig
undervisning, de har også gitt barna muligheten til å leke med andre barn. Det er mange
som ikke hadde klart å fullføre skoleåret om
de ikke hadde hatt tilgang på nødskole. Når
pandemien nå nærmer seg slutten, skal vi bruke
erfaringene og utstyret til å lage god leksehjelp
og etter-skoletid-tilbud sammen med kirkene.
Slik skal barn få fortsette å være barn og ha
håp om en bedre fremtid.

ABC

Hva oppnådde vi i 2021

Vann, sanitær
og helse
– Sammen sørger vi for trygge helsetjenester,
rent vann og gode sanitærforhold.

ABC

ABC

12 000

Antall familier som har fått
ABC

tilgang på latrine i 2021.

17 000

Skogen blir ofte brukt som

tilgang på rent vann i 2021.

av dette, noe som igjen fører

Antall familier som har fått

toalett, og vannet i bekkene
blir lett forurenset på grunn
til sykdom. Unge jenter er ofte

Sykdommer som følge av at

utsatt når de må bruke skogen

folk drikker urent vann tar

som toalett, så latriner bidrar

hvert år mange liv. Tilgang på

også til økt sikkerhet.

rent drikkevann og trygge
sanitetsforhold er grunnleg-

Dette området av arbeidet

gende for god livskvalitet

til Misjonsalliansen er sær-

og helse. Ofte brukes enkle
vannkilder som fort kan

lig viktig i Kambodsja, Liberia
ABC
og Sierra Leone. I sistnevnte

være forurenset, uten noen

to land har Misjonsallian-

form for filtrering av vannet

sen en del prosjekter som av

før det drikkes. Noen steder

ulike årsaker har blitt avslut-

skjer også vask av klær og

tet i 2021. Vi har i stedet satt i

toalettbesøk på samme sted.

gang en satsing på utdanning,
der målet er å øke kvaliteten

Økt kunnskap og bedre verk-

på lærerne og bidra til et løft

tøy for å få tilgang til rent

i hele utdanningssektoren i

vann redder liv.

området.
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ET STED
BEGYNNER
DET
Misjonsalliansen
bygger brønner og
gir tilgang til rent
vann sammen med
lokalsamfunnene selv.
TEKST OG FOTO: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

LIBERIA

opplever en daglig mangel på rent vann. Enten de vil eller ikke må de
hente vannet de trenger fra urene kilder, og
det med betydelig fare for liv og helse. Når vi
vet hvordan rent vann og trygge toaletter kan
forandre og redde liv, så er det godt å vite at
Misjonsalliansen og våre lokale partnere har
bidratt med dette for svært mange mennesker
på landsbygda i Liberia og Sierra Leone de
siste årene, sier Trine Grønborg Christensen,
regionleder for Vest-Afrika.
Misjonsalliansen har i en årrekke samarbeidet med lokalsamfunn i Vest-Afrika for å
sikre dem tilgang til rent vann og bedre toalettfasiliteter. I løpet av perioden 2019–2021 fikk
for eksempel over 12 600 mennesker tilgang
på trygge toaletter og ca. 42 000 fikk tilgang
på rent vann i Liberia og Sierra Leone.
Landsbyen Foya er blant stedene som har
fått rent vann, og det har forandret livet på
dette avsidesliggende stedet i Sierra Leone. Det
samme gjelder for befolkningen i Mary Page
Farm i Liberia, der barna ikke lenger må krysse
en trafikkert motorvei for å hente drikkevannet.
– MANGE MENNESKER I VERDEN
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LOKAL MENIGHET OG PARTNER

Foya i Sierra Leone har fått ny brønn og
tilgang til rent vann. Det har endret livet til
de rundt 700 innbyggerne. – Landsbyen har
mistet mange små barn på grunn av det skitne
vannet, og noen har også blitt bitt av giftige
slanger underveis til bekken der vi før hentet
vannet vårt, forteller en av kvinnene. Mange
i landsbyen er samlet i anledning besøket fra
Misjonsalliansen, og mange av dem skildrer
forskjellen på før og nå og forteller hvor viktig
det er med rent vann. – Aller verst var det når
små barn fikk diaré uten at vi kunne gjøre noe
for å hjelpe, sier kvinnen.
Misjonsalliansen jobber i dette lokalsamfunnet sammen med partnerorganisasjonen
Nehado, den sosiale armen til menigheten
New Harvest Church i Bo, den nest største
byen i landet. New Harvest Church har hatt
det sosiale hjelpearbeidet høyt oppe i bevisstheten siden oppstarten av menigheten i
1992. Nehado prioriterer i dag brønner, rent
vann og opplæring i hygiene til mennesker i
avsidesliggende lokalsamfunn.
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TRAFIKKERT HOVEDVEI

Mary Page Farm i Liberia er et delt lokalsamfunn. Den største delen av landsbyen ligger på
den ene siden av den trafikkerte motorveien
mellom hovedstaden Monrovia og Gbarnga,
den nest største byen i landet. På den ene
siden har beboerne hatt tilgang til brønn og
rent vann. På den andre siden har de vært
uten tilgang. Barna, som ofte har ansvaret for
å hente vannet til husholdningen, har enten
måtte passere motorveien med tunge vannbøtter eller hente vannet fra skitne og infiserte
vannkilder. Nå er forholdene annerledes.
– Alle vi som bor på denne siden av landsbyen er svært takknemlige. Vi hadde daglige
nestenulykker, og foreldre var hele tiden engstelige når barna skulle passere over veien. Nå
har vi fått vår egen vannpumpe, og frykten er
borte, forteller Fatu Morgan.

er 11 personer i husholdningen vår, og det skal
lages mye mat. Før måtte vi gå i et par timer
for å hente vann. Det slipper vi heldigvis nå.
Det er en velsignelse, sier han.
Sammen med vannpumpe og rent vann har
landsbyen snakket mye om helse og hygiene.
Fram til for kort tid siden gikk befolkningen
på do bak busker og trær. Det har nå endret
seg. – Hver familie har bygget sine egne latriner. Vi fikk opplæring i hvordan vi selv skulle
konstruere dem, og hvorfor det er viktig med
trygge toaletter og god håndvask, sier han.
– Vi har ikke penger til å kjøpe utstyr og
verktøy, og vi kan ikke sende barna våre vekk
for mer og høyere utdannelse. Det er vanskelig
å bryte ut av fattigdommen. Men vi har fått
opplæring, og vi har nå tilgang til rent vann
og i tillegg fått en mye bedre helse. Det er en
god begynnelse, mener Steven Bosco.

VANN OG LATRINE

ØKT KOMPETANSE

Tilbake i Foya møter vi Steven Bosco. Også
han er takknemlig for brønnen de nå har
bygget. Steven er 60 år gammel og har kone
og seks egne barn, i tillegg til tre adopterte
barn. Disse tre var foreldreløse, og Steven og
kona har tatt seg av dem som sine egne.
Steven er bonde som alle andre i landsbyen,
han dyrker ris og han har oljeplanter og utvinner palmeolje. Risen er kun til eget bruk, men
palmeoljen selger han også på markedet. – Det

– Misjonsalliansen skal fremover fortsette
jobben med å styrke lokalsamfunn i Vest-Afrika,
men det vil blant annet legges et større fokus på
utdanning og læreres kompetanse. Vi vil også
være lengre til stede i lokalsamfunnene vi går
inn i, så vi kan bygge lokalt eierskap og kompetanse ut over det å bygge infrastruktur. Økt
lokal kunnskap og erfaring vil fortsette å skape
positive endringer, også etter at vi har dratt
fra stedet, sier Trine Grønborg Christensen.
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Vold og overgrep
– Sammen stopper vi vold og overgrep, særlig mot
kvinner og barn.

47 700

Antall mennesker som er blitt bevisstgjort
om likestilling og kjønnsroller.
I svært mange av våre pro-

På Filippinene øker vi særlig

skal redusere kjønnsbasert

onde der overgriper kan sitte

sjektland gjør vi tiltak som

vold og annen kjønnsbasert
diskriminering – både i familier og lokalsamfunn.

Kvinner og barn utgjør fler-

tallet av de fattige og er mer
sårbare fordi de mange steder

mangler formelle rettigheter.
Sammen gir vi dem bevissthet
om sine egne rettigheter, så de

igjen kan lære opp lokalsamfunnet sitt og ta den plassen
de har rett til å ha.

Likestilling er en menneskerett.
Kjønnsperspektivet skal sikre

at vi arbeider for at både kvin-

ner 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 end-

ring for både menn og kvinner.
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innsatsen mot nettovergrep, et
foran en datamaskin i Norge,
mens offeret er i et blikkskur
i Manila. Sammen med lokale

kirker og ungdommer sprer vi
kunnskap om hva som er greit

og ikke greit at voksne ber deg

om å gjøre, og hvordan du kan
si ifra om overgrep. Slik stop-

per vi pågående overgrep og
reduserer sjansen for at nye

barn opplever det ingen barn
skal måtte oppleve.

I Nepal, Ecuador og Vest-Afrika

jobber vi alle steder mot

kjønnsbasert vold og partnervold. Kvinner her utsettes
for vold og overgrep i utstrakt

grad. Ofrene trenger hjelp, og

holdningene som muliggjør
overgrepene må endres! Det
bidrar Misjonsalliansen til gjen-

nom samarbeid som støtter

sterke kvinner som hjelper
andre kvinner.
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EN
VEI UT
I mer enn 20 år
har «Gloria» stått
i fysisk og psykisk
vold. Redselen for
hva som blir det
neste, er blitt en
del av hverdagen.

AV: MALENE JERPSTAD, UTSENDING TIL ECUADOR

ECUADOR

N

ylig møtte jeg «Gloria», en sterk
kvinne som har opplevd mye
som egentlig ikke skal skje. Hun
begynner med å fortelle at hun
hadde en tøff oppvekst. Faren slo
moren hennes, og hun fikk som
barn høre at hun ikke var verdt noe. Da hun
ble gammel nok til å studere, fant hun et håp
om en bedre fremtid. Hun var flink til å lære
og fikk gode karakterer. Livet smilte, og Maria
giftet seg, men det skulle vise seg å ikke vare.
Kort tid etter bryllupsdagen ble hun både gravid
og HIV-smittet på samme tid. Da begynte det.
– Jeg ble slått og banket av mannen min
flere ganger i uken. Jeg gjorde alt for å skjerme
magen og ansiktet mitt, forklarer «Gloria».
Dagene var tunge, og hun ble syk av
HIV-smitten. Selvtilliten hennes ble dårligere
og dårligere av at mannen fikk henne til å tro
at det vonde hun opplevde var hennes skyld.

Hun klarte ikke å forlate han fordi hun var
avhengig av inntekten hans.
– Det viktigste for meg var at barna skulle
få en god utdanning, sier hun.
«Gloria» klarte ikke å skjerme barna fra
volden hun ble påført. Da de ble store nok,
ønsket de å blande seg inn og beskytte moren.
De ble da bedt om å løpe ut for å be om hjelp.
Politiet var ofte innom huset, men så ikke ut
til å bry seg stort om det som skjedde. Korrupsjon gjør det vanskelig å anmelde noen for
partnervold. Sakene er uendelig mange, og du
må enten kjenne noen i systemet eller betale
deg oppover i bunken.
Vendepunktet skjedde for ikke så lenge
siden. Mannen til «Gloria» endte opp i en
trafikkulykke. På sykehuset oppdaget en ansatt
alle blåmerkene og alle sårene hun hadde på
kroppen. Hun ble anbefalt å kontakte Senter for
likestilling og handling for kvinner (CEPAM),
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6 av 10 kvinner
i Ecuador blir
utsatt for en
eller annen
form for vold.
Her i Guayaquil
jobber Misjonsalliansen for å
hindre vold og
hjelpe ofrene.

« JEG FIKK HJELP TIL Å BYGGE OPP
NOK MOT TIL Å GÅ FRA MANNEN MIN. »
som har vært Misjonsalliansens partner over
flere år. De holder til på Misjonsalliansens
kontorer og har startet krisesenter gjennom
vår hjelp. Sammen med CEPAM og andre
organisasjoner jobber Misjonsalliansen for
kvinnens rettigheter og å levere livsnødvendig
terapi og god juridisk hjelp.
– Jeg fikk hjelp til å bygge opp nok mot til
å gå fra mannen min og hjelp til å bygge opp
igjen min ødelagte selvtillit, forteller «Gloria».
Siden krisesentrene ble startet i 2017, har
de hatt samtaler med over 1000 jenter og unge
kvinner. Senteret gir omsorg og forebygger
vold. De har et tverrfaglig team som består av
advokat, psykolog og sosialarbeider, spesialisert på å følge opp tilfeller av seksuell vold.
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Fellesskapet
blant kvinnene
som jobber mot
vold er sterkt.

– Jeg er så vidt i gang med terapi. Jeg håper
at jeg har bedre tider foran meg, at barna mine
får gjennomført utdanningen sin og slipper å
leve i frykt slik som meg, sier «Gloria».
«Gloria» bor fortsatt på hemmelig adresse
og lever med en konstant trussel fra mannen
som forsøker å finne henne. Forhåpentligvis
kan de en dag stille han for retten.
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Arbeid og inntekt
ABC

– Sammen skaper vi jobber som gir familier en
tryggere hverdag.

ABC

ABC

ABC

990

husholdninger som kan fortelle

ABC

om økte inntekter.

1150

Antall mennesker som har
fått opplæring i god

ABC

ABC
ABC
ABC

3450

forretningsdrift.
medlemmer i til sammen

Som resultat av tiltak og pro-

821 spare- og lånegrupper.

sjekter for økt arbeid og inntekt ser vi at folk ikke bare får

Misjonsalliansen driver et

het til å samle det de har av res-

et bærekraftig inntektsgrunn-

utstrakt arbeid for å skape

surser og kunnskap, slik at de

lag. I tillegg gir opplæringen

arbeidsplasser og inntekt.

sammen står sterkere enn det de

kunnskap om hvordan jordbruk

Senere i Magasinet kan du lese

gjør alene. For eksempel kan de

og husdyrhold kan drives på en

om mikrofinansarbeidet og vår

låne av kassa dersom noen blir

miljømessig bærekraftig og

nye satsing på å videreutvikle

syke og trenger dyre medisiner,

klimatilpasset måte. Det ska-

bedrifter med stort potensial.

for så å betale tilbake over tid.

per tryggere lokalsamfunn og

Innenfor arbeidet med å bygge

Mange av landene vi jobber i

lokalsamfunn støtter vi også

har en svært ung befolkning og

prosjekter som gir inntekt og

generelt høy arbeidsledighet.

økonomisk sikkerhet. Særlig

Uten tilgjengelige jobber er det

sikter vi på økt matproduk-

fare for uro og økt kriminalitet.

sjon for familier som dyrker

Jobbskaping gir håp, og håp

sin egen mat eller annen inn-

kan forandre verden. Dermed

tekt som kan dekke utgifter

har dette arbeidet stor effekt,

til skole, mat, medisiner og de

også ut over de familiene og

mange andre kostnadene som

enkeltpersonene som får en

en vanlig familie har. Spare- og

sjanse til å bygge et bedre liv

lånegruppene gir folk en mulig-

for seg selv og sin familie.

bedre folkehelse i områdene
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SPARER FOR
FREMTIDEN
I Kambodsja har
Misjonsalliansen de
tre siste årene bygget
opp et arbeid særlig
rettet mot urfolk,
blant annet gjennom
spare- og lånegrupper.
Arbeidet har vært
svært vellykket, og
vi fortsetter derfor
satsingen sammen med
våre lokale partnere.
AV: FRIDE MARIA LISTRØM NÆSHEIM, UTSENDING TIL KAMBODSJA

KAMBODSJA

E

tt av stedene hvor disse prosjektene
har pågått de siste tre årene, er
Chhouk landsby. I denne landsbyen bor Thong Yot. Yot bor her
sammen med mann og syv barn.
Inntekten til familien kom fra
jordbruk, men de manglet kunnskap til å drive jorda effektivt. Familien på ni
endte opp med å bli veldig fattige. – Til slutt
måtte vi selge alt verktøyet vi hadde for å få råd
til mat. Da ble hverdagen enda vanskeligere,
og vi klarte ikke å støtte barnas skolegang.
Situasjonen til familien var mørk, men så
ble det startet et nytt prosjekt i landsbyen og
Yot viste interesse. Det ble startet en kvinnegruppe der et av initiativene var å starte
en spare- og lånegruppe. Her gikk kvinner
sammen for å spare til en felles kasse, som
de så kan låne fra for å investere i ting som
kan skape inntekt. Slike grupper er bygd på at
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medlemmene stoler på hverandre, er ærlige og
har et felles mål. Yot ble valgt inn i komiteen
som leder av gruppa. Gjennom dette fikk hun
også undervisning i lederskap og hvordan
drive smart jordbruk.
– Nå bruker jeg mye tid på komiteen, forteller Yot. Hun ønsker at ingen i landsbyen
skal føle seg diskriminert. Jordbruk er spesielt
viktig for henne. – For meg er jordbruk en
viktig del av livet i landsbyen, og det å kunne
dyrke sin egen mat gir en trygghet. Slik skal
vi unngå at vi ender opp i samme situasjon
som før, forteller hun mens hun står i grønnsakshagen sin som nå gir mat til hele familien.
Det som blir til overs selger hun, og det gir en
trygg inntekt.
Maten Yot dyrker er laget uten kjemikalier
og bidrar til et sunt kosthold. – Dette har ikke
bare hjulpet på økonomien, men også på helsa
til familien, forteller Yot ivrig. Hun har funnet

Hva oppnådde vi i 2021

sine egne teknikker og tar godt vare på alle
ressurser familien har. Yot lager egen gjødsel
av kompost og bruker naturlige midler for å
spraye. Hun ser nå at alt dette arbeidet bærer
frukt. – Vi har til og med mer mat enn det vi
selv trenger, og det gjør meg glad å vite at jeg
kan selge ting uten kjemikalier som bidrar til
å gjøre folk mette.
Yot har blitt en ledestjerne i landsbyen, og
mange ser nå til henne for å lære om jordbruk
og hvordan de kan skape en stabil inntekt

for seg selv og sin familie. Hun deler gjerne
kunnskapen sin, og hun er et forbilde for barna
sine som ser en mor som jobber hardt og som
engasjerer seg for fellesskapet.
Disse prosjektene gir mennesker flere ben
å stå på, og det gir en trygghet for hele lokalsamfunnet. Flere har fått en trygg inntekt, og
de kan støtte hverandre i tøffe tider. Vi gleder
oss til å se hva folk får til når de bare får en
sjanse til å bygge et bedre liv for seg selv og
sin familie.
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Klima og miljø
– Sammen styrker vi folks evne til å tilpasse
seg alvorlige klimaendringer.

14 250
mennesker har lært hvordan de kan

tilpasse seg alvorlige klimaendringer.

FNs klimapanel la akkurat frem

o Fattige kvinner får støtte

o Barna i Mekongdeltaet

sin nyeste rapport med beskjed

til å legge om jordbruk og

er spesielt utsatt for

om at nå må vi handle. Vi kan ikke

husdyrhold til metoder

drukningsulykker

fortsette slik vi gjør i dag, og vi

som er mer bærekraftige,

ved flom, sykloner

må fordele ressursene slik at de

for eksempel geitehold,

og effektene av

mest sårbare kan tilpasse seg.

grisehold eller dyrking

klimaendringer. Vi

av frukt og grønnsaker.

samarbeider med

Konsekvensene er store for både

skoler for å bygge

natur og mennesker – særlig i

o Bønder får opplæring

fattige land. Vi ser at de fattige

i klimasmart jordbruk,

slik at elevene får

er ekstra sårbare når det kom-

organisk produksjon

svømmeopplæring.

mer til klimaendringer. De som

og vannsparing.

Skolene tar selv ansvaret

har minst ansvar for klimaut-

svømmebasseng

for drift og vedlikehold.

slipp er de som rammes har-

o Skoler og lokalsamfunn

dest av for eksempel endrede

får opplæring i årsaker

værforhold.

til og effekten av

får opplæring

o Lokalsamfunnet

klimaendringer og

rundt forsøpling og

Misjonsalliansen jobber for

hvordan de kan omstille

forurensning og lærer

eksempel for at de som lever i

seg. Det jobbes med

å kildesortere. Det

Mekongdeltaet, et av de mest

å sikre trygge skoler

er fokus på å si nei

klimautsatte områdene i ver-

for elevene, og det

til engangsplast og

den, skal kunne forberede

undervises i likestilling og

økt gjenbruk, akkurat

seg selv og familien på klima-

inkludering av barn med

som i Norge.

endringer og omstille seg til

funksjonsnedsettelser.

en ny tilværelse.
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NÅR ALLE
STÅR SAMMEN
FOR Å
BESKYTTE BARNA
Mange i Vietnam
kjenner klimaendringene
på kroppen gjennom
flom, tørke, stormer
og hevet havnivå.
Misjonsalliansen gir
verktøy og kunnskap til
å gjøre noe i møte med
naturkreftene.
AV: MARITA STRØMSEM, UTSENDING TIL VIETNAM

VIETNAM

S

Elever og lærere
gjennomgår planer for
naturkatastrofer og
sikrer trygge skoler.

elv når de er rammet av endringer
i klimaet, har ikke folk alltid kunnskap om hva som er årsaken eller
hvordan de selv som enkeltpersoner og gjennom lokalsamfunnet
kan utgjøre en forskjell. Etter opplæring fra Misjonsalliansen og våre partnere
blir deltakerne engasjert og involvert i å skape
forandring, for eksempel ved å bruke mindre
kjemikalier i jordbruket, dyrke mer organisk,
spare vann og strøm, rydde og resirkulere
søppel og legge planer for å redusere risiko
ved flom, tørke og storm.
Phu Tan barne- og ungdomsskole er en
av skolene som har blitt rammet av naturkatastrofer i Mekong. Under en kraftig storm for
noen år siden ble taket på skolen revet av, og
bare veggene og gulvet stod igjen. Trær, greiner
og våte møbler lå strødd utover skolegården,
alt var ødelagt. Det var også mangel på mat og
rent vann i området. Lokalsamfunnet oppdaget
fort hvor avhengig de var av utenforstående

hjelp og hvor lite forberedt man var i møte
med naturkatastrofer.
I årene som fulgte begynte skolen å forberede seg på naturkatastrofer, men de møtte
flere utfordringer underveis. Det var mangel på informasjon og kunnskap, og det var
knapphet på tid og penger som kunne settes
av til arbeidet.
I 2018 ble skolen med i Misjonsalliansens
prosjekt for å øke motstandsdyktigheten mot
klimaendringer. Skoleledelsen fikk kurs og
opplæring i naturkatastrofer og risikohåndtering. Siden den gang har både lærere og
elever fått kunnskap om de klimaendringene
vi står overfor. Elevene er også mer bevisst på
resirkulering, gjenbruk, planting av trær for
å beskytte omgivelsene og hvordan man kan
omstille seg og beskytte seg selv i møte med
klimaendringer.
Så kom koronaviruset. 2021 ble et vanskelig år for skolen på grunn av pandemien,
men utfordringene stoppet dem ikke og all
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undervisning ble lagt om og gjennomført på
nett. Både lærere og elever på Phu Tan skole
ser nå fremover. – Da vi manglet utstyr for å
gjennomføre undervisningen og planlegge
aktiviteter på nett, fikk vi støtte til TV, webkamera og høyttalere fra prosjektet, sier Liem
som er rektor på skolen. – Denne støtten har
ærlig talt gitt oss både styrke og motivasjon
til å overvinne utfordringene, fortsetter hun.
Misjonsalliansen har sammen med sine
partnere omstilt seg raskt til nye behov og
gitt støtte til andre typer prosjekt enn vanlig
under pandemien. Dette har også ført til at
lærerne og ledelse ved skolen har lært mye
nytt og relevant gjennom prosjektet det siste
året. – Gjennom opplæringen på nett har vi
innsett at vi har hatt mangel på kunnskap, og vi
har også funnet mangler i våre tidligere planer.
Nå forstår vi bedre hvor vi står. Vi jobber med
å forandre måten vi tenker på og gjør nå ting
mer effektivt, sier Liem.
Til og med gjennom pandemien greide
skolens ledelse å samle hele lokalsamfunnet,
inkludert lokale myndigheter, skoleledelsen,
lærere, elever og foreldre for å bidra til en
gjennomtenkt og god sikkerhetsplan for skolen.
Jeg synes dette er så spesielt fordi hele
lokalsamfunnet står sammen for å beskytte
barna, forebygge klimaendringer og redusere
risiko ved naturkatastrofer og for å få kunnskap om likestilling og inkludering av barn
med funksjonsnedsettelser i skolen. Faktisk så
har prosjektet hjulpet oss veldig med å styrke
lokalsamfunnets ansvar for å beskytte våre
elever, våre barn – den kommende generasjon
på vår lille øy, avslutter Liem.

Hele
lokalsamfunnet
bidrar
til å skape
trygge skoler.

Rektor ved
skolen,
Nguyen Thi
Thanh Liem.

Historien om Phu Tan skole er skrevet og
fortalt av Nguyen Thi Thanh Liem. Oversatt
og tilpasset av Misjonsalliansen i Vietnam.
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NY
FORRETNING
SKAPER
MULIGHETER
Med små investeringer
kan noe stort utvikles.
AV: IDA CECILIE MADSEN, INNHOLDSPRODUSENT

FILIPPINENE

I

Smilet er stort når
Ate Delia jobber
i sin nye butikk.

en liten dagligvarebutikk øst på Filippinene står Ate Delia og smiler. Den
seks måneder gamle forretningen har
gitt nye muligheter for henne og hennes partnere. Ate Delia har som medlem av en av samarbeidspartnerne til
Misjonsalliansen fått muligheten til å
investere i fremtiden sin. Gjennom mikrofinans
og kursing har medlemmene gått sammen om
å starte sin egen bedrift.
− Jeg er stolt av hva vi har oppnådd så
langt. Og jeg håper inntjeningen fra butikken
vår vil hjelpe oss til å spare mer penger som
vi kan investere eller bruke på noe viktig for
familiene våre, forteller Delia.
Ate Delia fører hver kundes innkjøp inn
i en notatbok. Dette hjelper henne med å holde
oversikt over varebeholdningen i butikken.
I tillegg til Misjonsalliansens finansiering
må også hvert av medlemmene legge inn 500

pesos av egen kapital. Dette sørger for at de
får mer eierskap og føler mer ansvar overfor
bedriften. Medlemmene bytter også på å
bemanne dagligvarebutikken. Det er en av
strategiene for å sørge for at alle deltar, ikke
bare med å investere penger, men også for
å utvikle og drive forretningen. Hvis ett av
medlemmene ikke har mulighet til å jobbe i
butikken en dag, kan et familiemedlem steppe
inn som erstatning.
− Det kan være vanskelig å balansere plikter
hjemme og plikter i butikken vår, men jeg er
glad for all kunnskapen jeg får og ferdighetene
jeg utvikler, forklarer Delia.
Mangel på tilgang til en lokal bank har til
tider gjort det vanskelig for den lille bedriften.
Den nærmeste banken ligger timevis unna. Så
for øyeblikket befinner alle salgsinntektene seg
i en boks i butikken, hvor de ansatte håper den
er trygg til de får kjøpt inn nye varer. De har

32

Misjonsalliansen 01 • 2022

Hva oppnådde vi i 2021

Det er alltid to
medlemmer
som jobber
i butikken
samtidig.

« JEG ER STOLT AV
HVA VI HAR OPPNÅDD
SÅ LANGT. »
også slitt med rotter som spiser av varebeholdningen i butikken, som igjen påvirker kapitalen
deres. Men selv med disse utfordringene er
Ate Delia optimistisk for fremtiden.
− Vi har troen på at vi kan slå oddsene
med vår felles innsats og samarbeid. Og ikke
bare at vi vil klare oss, men faktisk være suksessrike, sier en håpefull Delia.
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Ate Delia fører
hver kundes
innkjøp inn i en
notatbok. Dette
hjelper henne
med å holde
oversikt over
varebeholdningen i butikken.
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Rettigheter
ABC

ABC

ABC

– Sammen beskytter vi rettighetene til
mennesker i sårbare livssituasjoner.
ABC

ABC

ABC

10 200

Antall mennesker som har

ABC

5760

4800

barn har fått opplæring i de

mennesker har lært å bedre

Barnekonvensjonen har bidratt

Svaret på hvem som er sårbar

til at alle barns rettigheter og

vil variere fra land til land og

Vår diakonale identitet gir oss et

særlige behov for beskyttelse

fra sted til sted. Barn og kvin-

ansvar. Vi skal alltid spørre oss

er blitt løftet opp på den nasjo-

ner rammes i særlig grad av

selv og våre partnere: Hvem er

nale og internasjonale agen-

fattigdom. Mennesker med

de mest sårbare her og hvor-

daen. At barna selv vet om sine

ulike funksjonsnedsettelser er

dan hjelper vi dem?

egne rettigheter er et viktig

i særlig grad utsatt for margi-

steg for at de og deres familier

nalisering og diskriminering.

fått opplæring i og blitt

engasjert i kamp for sine

egne og andres rettigheter.

rettighetene de har som barn.

Vi må selvsagt møte deres umid-

sier ifra når disse rettighetene

delbare behov, som å hjelpe dem

ikke blir respektert.

inkludere funksjonshemmede.

Noen eksempler på hvordan

med å skaffe seg og familien en

Misjonsalliansen bidrar til økt

trygg inntekt. På sikt, derimot,

inkludering er å sørge for god

vil problemene oppstå på nytt

utdanning for alle – også funk-

dersom vi ikke greier å gjøre

sjonshemmede barn i Ecuador

noe med de tradisjonene eller

og Vietnam. Vi sørger også for

den diskrimineringen som lig-

at funksjonshemmede skal

ger i bunn.

oppleve trygghet i møte med
naturkatastrofene som jevnlig
rammer Filippinene.
Vi søker å inkludere funksjonshemmede, kvinner og barns
perspektiv i alle andre typer
arbeid, så ingen skal bli oversett.
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LIKE
VERDIFULL?
Shova* er født inn i et land hvor
bare det å være jente er vanskelig.
Hennes historie viser hvordan jenter
blir fratatt muligheter allerede
som småbarn. Shova bor i Doti
distrikt i Nepal, langt fra storbyen
i Kathmandu, et område med stor
fattigdom og mange som lever av
jordbruk. Dette er hennes historie.

H

* Shova representerer her
oppveksten til
en vanlig jente
på landsbygda
i Nepal.

AV: FRIDE MARIA LISTRØM NÆSHEIM, UTSENDING TIL KAMBODSJA FOTO: ARILD VIK

NEPAL

un blir født uten en jordmor
til stede. Fødselen er tøff, men
både hun og moren overlever.
Familien blir svært skuffet over
at Shova er en jente. Når hun er
liten, elsker hun å leke sammen
med både gutter og jenter i nabolaget og tenker lite over forskjellene mellom henne selv
og lekekameratene. Hun skal senere få merke
på kroppen at livet hadde vært enklere hvis
hun var en gutt.
Shova får begynne på skolen, men familien
forventer også at hun skal hjelpe til hjemme.
Hun må lage mat og rydde, så hun får ikke prioritert leksene. Så tidlig som 10 år gammel må
hun slutte på skolen. Shova er nå mye hjemme.
Hun er aldri ute og leker med andre barn mer.
Hun merker at flere av guttene kan snakke
flytende nepali, som er det offisielle språket i
Nepal. Shova kan bare snakke doteli, språket
som brukes i området der hun bor. Ut av døråpningen til huset ser hun guttene i landsbyen
gå til skolen. Etter hvert som årene går, slår
færre og færre jenter følge i flokken.
Hun og venninnene må hviske når de
snakker om at de gruer seg til den dagen de
får mensen. I Nepal er tradisjonen slik at når
jenter får mensen må de isoleres fra resten av
familien. Dette kalles Chhaupadi. Fra Shova

Misjonsalliansen 01 • 2022

35

er 14 år må hun hver måned flytte ut i en kald
og enkelt hytte, isolert fra resten av familien
sin. Hun er ulykkelig, redd og alene.
Brødrene hennes går på skolen og har
telefoner hvor de kan snakke med venner og
oppdatere seg på hva som skjer i verden. De
kan også gå ut som de vil. For Shova sin del
opplever hun derimot at faren og brødrene
bestemmer mer og mer over hverdagen. Friheten hun hadde som lite barn er nå bare et
vagt minne, og den dagen hun fyller 15 år blir
hun giftet bort.
Når hun kommer hjem etter harde arbeidsdager, venter ofte slag og sinne. De mange
tankene hun har om hvordan det kunne blitt
bedre i landsbyen er hun vant til at hun må
holde for seg selv. På møter er det kun mennene
som får snakke. Shova er sliten. Under kjolen
har hun en voksende mage. Hun er livredd for
at barnet i magen er en jente.
I Nepal er diskrimineringen så gjennomgående at det må jobbes på alle nivåer i samfunnet.
Misjonsalliansen og våre lokale partnere er til
stede – for å holde jentene på skolen, for å bekjempe tradisjoner som holder jentene nede og
for å sikre jentene tilgang til jobb og kunnskap.
Sammen med jentene i Nepal bygger
vi en bedre hverdag – for alle.
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DE MEST
UTSATTE
FÅR FORTSATT
HJELP
Målrettet arbeid i
Vietnam gjennom to
år med pandemi.
AV: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

VIETNAM
Inkludering og
prosjekter for
mennesker med
funksjonsnedsettelse har
i flere år vært et
prioritert område for Misjonsalliansen.

P

andemien har ført til store utfordringer for utsatte grupper som
fattige kvinner, barn og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Langvarige nedstenginger av
landet har gått hardt ut over fattige bønder i Misjonsalliansens
prosjektområder. – Svært mange mennesker i
Mekongdeltaet har måttet håndtere arbeidsledighet og reduserte inntekter, og familier har
gått inn i det nye året med store økonomiske
byrder. De har nå enda større behov for hjelp,
forteller Jan Schrøder, direktør ved Misjonsalliansens kontor i Vietnam. De nye utsendingene, Jan Schrøder og Marita Strømsem, fikk
etter lang ventetid i Norge innreisetillatelse
til Vietnam ved starten av dette året.
Vietnam har fra starten av pandemien
tatt i bruk sterke virkemidler for å hindre
ukontrollert smitte. Det har kostet, og gitt

store utfordringer for landet. Misjonsalliansen
jobber daglig for å dempe konsekvensene av
pandemien. – En av de viktigste veiene ut av
fattigdom er tilgang til arbeid og inntekt. Vi
hjelper fattige kvinner med midler til å starte
klimasmart jordbruk. Det kan være geitehold,
oppdrett av griser og ender eller dyrking av
sitrongress. Vi har dessuten gitt støtte til
mennesker med funksjonsnedsettelse for å
sikre levebrødet deres, sier Jan.
Gjennom pandemien har den dyktige staben
ved kontoret i Ho Chi Minh-byen holdt hjulene
i gang. Staben har heldigvis kunnet fortsette
arbeidet via digitale plattformer. – Det har
vært mulig å gi lokalsamfunnene opplæring
i kildesortering og hindring av forsøpling og
forurensing i et av de mest sårbare områdene
i verden.
Misjonsalliansen har også fortsatt samarbeidet med lokalbefolkningen for å gjøre gode omstillinger i møte med alvorlige klimaendringer.
Et eksempel på et viktig tiltak har vært å sørge
for bygging av klimasmarte toaletter med mindre forurensing og bedre hygiene.
– Vi ønsker at 2022 vil bringe stabilitet
og bedre vilkår for verdens fattigste og mest
sårbare mennesker. Vi vil være med på å la
det håpet bli til virkelighet, sier Jan Schrøder.
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Økonomi i 2021

TRYGG ØKONOMI
I USIKRE TIDER
Misjonsalliansen
har en sunn og god
økonomi med stabile
inntekter og god
kostnadskontroll. Og
det trenger vi.
AV: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

FOTO: PETER LUND

T

rude Andersen er økonomileder
i Misjonsalliansen, og hun legger
vekt på at Misjonsalliansen har en
sterk kapitalsituasjon uten langsiktig gjeld. Organisasjonen følger
bestemmelsene i God regnskapsskikk
for ideelle organisasjoner og jobber kontinuerlig med forbedring og effektivisering av
økonomioppgavene i alle ledd av konsernet.
– I Norge har vi strenge regler for hvordan
regnskap skal føres. I et aksjeselskap skal
regnskapet og informasjonen være tilrettelagt
for eierne, men i Misjonsalliansen, som er en
organisasjon finansiert av gaver, så bruker vi
et regnskap som er satt opp for å gi best mulig
informasjon til giverne. I aktivitetsregnskapet
vårt vil giverne få informasjon om hvor pengene kommer fra og hva de blir brukt til, sier
hun og legger til: Dette inngår i den samlede
innsatsen for å få mest mulig ut av midlene
som blir betrodd oss.
Det er store oppgaver i arbeidet, og det er
nødvendig med god økonomistyring, stabile
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inntekter og en sterk balanse. Og dette er blitt
enda mer krevende etter to år med pandemi.
– Det har vært vanskelig å budsjettere og
følge med på prosjektene, og det har ikke alltid
vært samsvar mellom planer og virkelighet.
Når planer ikke blir gjennomført, kan heller
ikke budsjettene fylles, sier Andersen og mener situasjonen har vært aller mest merkbar
i mikrofinansbankene våre.
– Bankene våre har hatt utfordrende år
med mislighet av lån. Mange av kundene
i mikrofinansinstitusjonene har mistet inntektsgrunnlaget til å betale tilbake sine lån.
Ellers ser vi at barn har gått glipp av skolegang
og at våre ansatte og partnere har hatt mindre
mulighet til å følge opp prosjektene.
Dette er en risiko Misjonsalliansen må leve med, « VI BRUKER ET
og da er det nødvendig å REGNSKAP SOM
ha reserver i møte med
slike uforutsette hendelser ER SATT OPP FOR
i arbeidet.
Å GI BEST MULIG
– Vi jobber i land der INFORMASJON
alt er mer usikkert enn i
Norge. Det kan lett oppstå TIL GIVERNE. »
hendelser som kan forårsake utgifter vi ikke kunne forutse. Dessuten
er det strenge krav knyttet til tilskuddene fra
Norad. Vi har en avtalerisiko i disse midlene.
Hvis det oppstår noe i samarbeidslandene
som gjør at vi ikke kan oppfylle kravene til
tilskudd, må vi i noen tilfeller betale tilbake.
Årsoppgjøret for 2021 er godt i gang, men
det er ikke ferdig. Det samles fortsatt inn
reviderte regnskap fra virksomheten i våre
ti samarbeidsland. Så langt ser det ut til at
inntektene holder seg stabile. Det har vært
noen ekstraordinære kostnader, og det har vært
noe lavere samlet aktivitet i 2021 sammenlignet
med 2020. Men konklusjonen er tydelig:
– Misjonsalliansen er i en svært
god økonomisk situasjon og er et solid og
ansvarlig selskap, avslutter Trude Andersen.

Kritiske hendelser i 2021

KRITISKE
HENDELSER

med å forbedre kontrollrutinene og systemene som skal forebygge og
avdekke økonomisk mislighold. I tillegg sørger
vi for å øke kunnskapen og bevisstheten om
hvordan vi sammen kan forebygge, forhindre
og avsløre slike hendelser. I alt vårt arbeid har
vi nulltoleranse mot alle former for korrupsjon
og økonomisk mislighold.
Misjonsalliansen jobber i land hvor korrupsjon er en risiko, så det er dessverre sannsynlig at det jevnlig vil oppstå slike saker.
Kontrollrutiner, økonomigjennomganger,
lokal tilstedeværelse, bygging av tillit og åpne
kanaler for varsling skal alle bidra til å avsløre
denne typen hendelser. Vi har blant annet
muligheter for anonym varsling på nettsidene
til Misjonsalliansen.
Vi undersøker grundig de sakene som
kommer frem og etablerer bedre rutiner for
å motvirke at det skjer igjen.
I tillegg til de avsluttede sakene i 2021 har
Misjonsalliansen nylig avsluttet behandlingen av en større misligholdssak hos en lokal
partner i Liberia. Undersøkelsene har avslørt
systematisk underslag gjennomført av ledelsen og flere ansatte i partnerorganisasjonen.
Kontrollrutiner, undersøkelser og feltbesøk
tyder på at prosjektene som midlene skulle gå
til i stor grad er gjennomført som avtalt, men
at forfalskede dokumenter som kontrakter og
kvitteringer har vist større utgifter enn det
partner faktisk har hatt. Samarbeidet med
partner er nå avsluttet.
Totalt utgjør beregnet mislighold NOK
4.719.143. Noe som utgjør rundt ni prosent av
kostnadene Misjonsalliansen har hatt i Liberia
i perioden. Misjonsalliansen vil kreve midlene
tilbakebetalt fra partner.
VI JOBBER KONTINUERLIG

Det er positivt at internkontrollen har
fungert for å avdekke underslag, også når
flere samarbeider om å skjule misligholdet,
men hendelsen viser at vi må bli bedre på
forebygging og kontroll. Misjonsalliansen gjør
nå en full gjennomgang av alle våre økonomirutiner og vil ha spesielt søkelys på land med
stor korrupsjonsfare. En umiddelbar endring
i rutinene er at vi har gjort bilagssjekk med
utvidet kontroll av leverandører til en standard
rutine i Liberia og Sierra Leone.

Avsluttede saker i 2021
ECUADOR: Tyveri av utstyr hos lokal partner.
Sikkerhetstiltak økt og utstyr for NOK
38.600 erstattes.
LIBERIA: Tyveri i bankfilial.
Sikkerhetstiltak økt og NOK 5206 er
tilbakebetalt til prosjektet.
KAMBODSJA: Varsel om en rekke avvik
mot ledelse hos lokal partner.
Grundige undersøkelser i samarbeid
med fire andre donorer har tilbakevist
anklagene. Et mindre avvik på NOK 251
ble funnet og tilbakebetalt til prosjektet.
FILIPPINENE: Mulig mislighold og svak
gjennomføringsgrad hos lokal partner.
Organisasjonsgjennomgang gjennomført ved ekstern aktør, men ikke funnet
mislighold. Samarbeidsavtale likevel
avsluttet som følge av store mangler i
sentrale rutiner.
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EN GLOBAL
ORGANISASJON
Misjonsalliansen har opp
gjennom årene vokst jevnt og
trutt. Vi har jevnlig etablert
oss i nye land, startet nye
typer arbeid og inngått nye
partnerskap. En viktig oppfølging
av denne veksten er å knytte
organisasjonen sammen.
AV: ANDREAS LØLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF

en usikker verden trenger
vi mer samarbeid på tvers av land og arbeidsområder. Fellesskap og læring mellom land er
kjernen i hva vi vil jobbe med i arbeidet med å
utvikle Misjonsalliansen, sier Hanne Holmberg
Chávez, som leder internasjonal avdeling.
– I FNs bærekraftsmål understrekes det at
vi alle er i samme båt, og at det haster at verden
sammen bygger mer motstandskraftige og
rettferdige samfunn. Vi må bygge likeverdige
parternskap på tvers av det som ellers skiller
oss. For å få det til må vi jobbe med systemene
våre og måten vi er organisert på. Slik kan
vi bygge en mer global organisasjonskultur,
fortsetter hun.
Chávez ledet i 2021 et organisasjonsutviklingsprosjekt for å finne nye måter å organisere
arbeidet på for å sikre fleksibilitet, effektivitet,
synergier og måloppnåelse. Anbefalingene fra
dette prosjektet skal nå settes i verk.
– Vi skal ha et felles minimumskrav når det
gjelder kvalitet i retningslinjer og arbeidsprosesser. Strukturer bygger kultur. Felles søkelys på hva som er kvalitet i arbeidet vårt vil
hjelpe oss med å jobbe målrettet, sier Kristine
Kverndal Pedersen, som holder i organisa– FOR Å TILPASSE OSS
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sjonsutviklingsarbeidet i Misjonsalliansen fra
hovedkontorets side.
Misjonsalliansen innfører også regionale
ledergrupper, der ledere i Sør-Amerika, Asia og
Afrika møtes jevnlig sammen med regionledere
fra Norge.
– Digitale møtepunkt mulig« MÅLET ER AT
gjør jevnlig samarbeid og læring
mellom land. Satsing på digitale TILTAKENE SKAL
løsninger som felles plattform og GJØRE DET
gode løsninger for deling er en vikENKELT Å DELE
tig suksessfaktor for de grepene vi
nå ønsker, sier Kverndal Pedersen. KOMPETANSE
Målet er at tiltakene skal gjøre OG ERFARING PÅ
det enkelt å dele kompetanse og
TVERS AV LAND. »
erfaring på tvers av land. I tillegg
skal felles prosesser og fokus legge til rette for
synergier mellom arbeidet med å bygge lokalsamfunn, mikrofinans og næringsutvikling.
– Alle i Misjonsalliansen skal oppleve at vi
er en del av en global organisasjon og at ingen
står alene.
Et godt støttesystem vil legge til rette for
at ressursene vi har rettes mot oppdraget vårt;
å hjelpe mennesker, avslutter Kverndal Pedersen.

Mikrofinans 2021

INNOVASJON
I ETIOPIA
I høst startet Misjonsalliansen opp et
fireårig partnerskapsprosjekt i Etiopia.
Utfordringer med covid-19 og borgerkrig i landet har ført til at prosjektet
kom senere i gang enn planlagt, men nå
er det god driv i arbeidet.
AV: IDA CECILIE MADSEN, INNHOLDSPRODUSENT

FOTO: HAVARD BJELLAND/KN

« MISJONSALLIANSENS
OPPGAVE ER Å FÅ STARTET EN
MIKROFINANSINSTITUSJON
MED FINANSIELLE TJENESTER
SOM LÅN OG SPARING. »
40
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Mikrofinans 2021

PROSJEKTET ER FULLFINANSIERT av Norad og er et av de

aller største enkeltprosjektene Misjonsalliansen noensinne har hatt. Sammen med tre
andre partnere satses det på å få i gang en hel
verdikjede som skal hjelpe etiopiske bønder
ut av fattigdom. Investeringsdirektør i AMAS
(Misjonsalliansens mikrofinansarbeid), Serina
Svindland Bakketeig, er prosjektleder og var
i Etiopia senest i januar. Hun er glad for at
prosjektet har en god fremdrift.
– Økonomien er veldig påvirket av borgerkrigen. Det er en inflasjon som er svært
høy i landet. Så det er desto viktigere å få
dette prosjektet opp å gå og desto viktigere
og lykkes. Vårt inderlige håp er at vi skal få
folk ut av fattigdom. Det er det vi skal oppnå
for flere tusen mennesker som i dag verken
har det ene eller det andre, forteller Svindland Bakketeig.
Kirkens Nødhjelp står for første fase av
arbeidet. De har begynt treningen av bøndene
og har gitt dem tilgang på råvarer som trengs
i produksjon. I tillegg settes mange av bøndene
i grupper for å lage småbedrifter.
– Kirkens Nødhjelp har nesten femti års
erfaring i Etiopia med arbeid innenfor landbruk. Så det handler om å bruke det nettverket
som allerede finnes, sier Svindland Bakketeig.
Og nå som produksjonen er i gang blir
East African Holding, som er en privataktør
i Etiopia, tilsluttet arbeidet. De eier en supermarkedkjede i landet og skal gi bøndene
tilgang på marked og hjelpe dem med logistikk.
– Nå skal vi koble bøndene inn mot deres
supermarkedkjede og få bøndene klare til å ha
en stor nok produksjon til at de blir plukket
opp, sier prosjektlederen.
Neste steg er å gi bøndene tilgang på kapital
slik at de klarer å skalere opp produksjonen.
Misjonsalliansens oppgave er å få startet en
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Partnerne
i samtaler med
kvinner som har
mottatt trening
og verpehøner
i Menagesha,
Etiopia. Her blir
det kartlagt digital forståelse,
tilbakemelding
av treningsprogrammet,
bekymringer
og behov for
fremtiden.

mikrofinansinstitusjon med finansielle tjenester som lån og sparing.
– En av de største utfordringene i dag er
at vi som utenlandsk aktør ikke har lov til å
investere i mikrofinansmarkedet i Etiopia.
Men det er mye som skjer der. Vi har fått veldig sterke indikasjoner på at finanssektoren
kommer til å bli liberalisert.
Statsministeren i Etiopia, « PROSJEKTET
Abiy Ahmed, sa tidligere i år HAR EN PLAN OM
at landet planlegger å åpne
Å SATSE DIGITALT
bankindustrien for utenlandsk konkurranse så snart I ALLE LEDD. »
parlamentet godkjenner det.
Dermed har vi et håp om at Misjonsalliansen
også kan komme inn på eiersiden av mikrofinansinstitusjonen. Men i mellomtiden er
fokuset rettet mot å få åpnet banken. Vi er i
prosessen med å gjøre klar en lisenssøknad og
håper man kan starte banken i begynnelsen
av neste år.
– Det er en ambisiøs plan. Det er viktig å
holde et momentum oppe frem til banken står
klar, noe vi jobber veldig med nå. Det er masse
som skjer, og det er det digitale som er mest
i sonderingsterrenget fremdeles.

Mikrofinans 2021

VENSTRE: Disse kvinnene i Menagesha har gjennomgått
trening og fått åtte verpehøner hver. Nå er de klare for
produksjon.
HØYRE: Hønsehus som rommer ti verpehøner hver. Det er

fokus på eggproduksjon, grønnsaker og honning i første
omgang.

NEDERST: På besøk til en nyåpnet butikk i supermarked-

kjeden Besh Gebeya. Her er det allerede tilrettelagt for å
ta inn ferske produkter for salg. F.v. Tsegazeab (teamleder KN), Yared (COO EATH), Naomi (teamleder EAG), Serina
(AMAS), Yonan (prosjektleder utvikling av e-commerce
platform, EATH).

For prosjektet har en plan om å satse digitalt i alle ledd. Her kommer den fjerde
partneren i prosjektet inn. Det norske designstudioet, Bakken & Bæck,
« JEG ØNSKER
skal stå for utformingen av
de digitale løsningene. Det
Å BLI UVIKTIG I
kanskje det mest innoSLUTTEN AV DETTE er
vative prosjektet MisjonsPROSJEKTET. »
alliansen noen gang har
vært med på.
– Digitale løsninger er framtida. Vi må
sette lista ganske lavt, men samtidig tørre å
utfordre bøndene. Alle kan jo, det handler
bare om å lære dem. Og det tror jeg at vi skal

få til, så sant de teknologiske løsningene der
nede tillater det. Det er mye som skal falle på
plass, men det med å tørre å utfordre tror jeg er
kjempeviktig for å få bøndene med, forklarer
Svindland Bakketeig.
Prosjektet har en varighet på fire år, men
målet er at man skal ha skapt et bærekraftig
arbeid langt utover prosjekttiden.
– Jeg ønsker å bli uviktig i slutten av dette
prosjektet. Så når vi er ferdig i 2025, er målet
at denne verdikjeden skal være så bærekraftig
at den skal gå av seg selv, uten at man trenger
å være med og styre noe fra Norge, avslutter
en optimistisk Svindland Bakketeig.
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BANKER
SOM
SKAPER
HÅP
Pandemien har rammet
økonomien til folk hardt.
Smitteverntiltak og smitte
har gjort at mange har
mistet jobben, og det er
få som har fått erstattet
inntekten sin.
D-MIRO har nylig
åpnet en ny
filial i Guayaquil
for å komme
nærmere
kundene.

AV: ANDREAS LØLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF FOTO: SVEIN ARNE LENDE

Bolivia og Ecuador ble særlig
hardt rammet av pandemien. Det var mange
som mistet inntektsgrunnlaget sitt nærmest
over natten. Bankene har også strukket seg
langt for å vise forståelse overfor kunder i
en vanskelig situasjon gjennom å gi amnesti.
Slik har flere sluppet å betale renter og avdrag
som ville gjort tilværelsen umulig å håndtere
når inntekten forsvant over natta på grunn
av nedstenginger og smitte, sier Svein Arne
Lende, daglig leder i Alliance Microfinance AS
(AMAS), Misjonsalliansens mikrofinansarbeid.
For mange familier har alt de har av sparepenger blitt brukt opp på medisiner og
mat. For dem som eier familiebedrifter har
inntektene helt stoppet opp. Når livet nå skal
bygges opp igjen er mikrofinansbankene til
Misjonsalliansen en kilde til håp.
– Det er mange som nå trenger en ny start
etter pandemien. Våre banker gir lån til dem
som trenger det og som viser evne og vilje til å
stable på beina en forretningsvirksomhet som
kan gi et fremtidig inntektsgrunnlag, sier han.
Vi skrev i fjorårets årsmeldingsmagasin
at det planlagte salget av mikrofinansbanken
– KUNDENE VÅRE I

Misjonsalliansen 01 • 2022

43

i Ecuador, D-MIRO, ikke gikk igjennom som
følge av pandemien. Etter det har vi vært i
dialog med andre mulige kjøpere. Nå er det
bestemt at Misjonsalliansen skal drive banken
videre selv.
– Det er liten tvil om at D-MIRO på sikt
trenger nye krefter og partnere for å utvikle
seg til å bli en bærekraftig og slagkraftig bank
i Ecuador over tid. Det krever at banken vokser, tar i bruk ny teknologi og utvikler seg på
andre måter. Den jobben intensiveres nå som
det er avklart at det ikke blir noe salg i denne
omgang, sier Lende.
En mulig utfordring i det arbeidet kan bli
følgene av krigen i Ukraina.
– Enn så lenge merker ikke våre kunder noe
særlig til den pågående krigen. Vi forventer
derimot å se konsekvenser etter hvert, særlig
fordi priser på gass, bensin, diesel, mat og
lignende vil øke. Det gjør at det blir dyrere
å leve og dyrere å produsere varer for salg.
Uansett skal kundene våre kunne komme til
en diakonal bank som ser hele mennesket og
strekker seg langt for å tilpasse seg folks behov,
avslutter Lende.
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ble etablert i Guayaquil i Ecuador
i 1997. I 2011 ble det en fullverdig bank, og de
har 14 kontorer i 9 forskjellige byer i Ecuador.
Banco D-MIRO er et aksjeselskap, heleid av
Misjonsalliansen.
D-MIRO betjener de mest sårbare og ekskluderte sektorene der behovene til folket er
mest pressende. Prioriteten er å hjelpe folk som
faller utenfor det tradisjonelle banksystemet.
D-MIRO har en sterk sosial visjon, og kontorene er lokalisert i de mest sårbare samfunnene,
nær målgruppen. Personalet som jobber i Banco
D-MIRO er høyt kvalifisert og tilbyr utmerket
og personlig service til kundene.
Det tilbys et bredt spekter av skreddersydde produkter for å passe ulike behov. Kunder
med lån har blant annet rett til gratis medisinsk konsultasjon (inkludert deres nærmeste
familie) uten kostnad. Kundene kan også få
individuelle mikrokredittlån, sosiale produkter
og spareprodukter.
BANCO D-MIRO
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var grunnlagt i 1991 som et
prosjekt for Misjonsalliansen i Bolivia.
Det startet med ett kontor i byen La Paz,
og i 1992 ekspanderte man til distriktene.
Etter 30 år i Bolivia har stiftelsen Diaconia IFD etablert seg som en av landets
ledende økonomiske institusjoner. I dag har
de rundt 800 ansatte på 63 kontorer spredt
rundt i landet, som gjør det til den største
institusjonen vi har. Banken tilbyr et mangfold av kredittprodukter som lån og andre
finansielle tjenester. De er basert på kristne
retningslinjer og diakonale prinsipper som
skaper finansiell inkludering i hele Bolivia.
I 2020 fikk Diaconia lisens til å ha innskudd fra bolivianske myndigheter. Diaconia vil fra 2022 tilby spareprodukter og
muligheten for innskudd, som 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.
DIACONIA IFD
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Mikrofinans Rapport fra banker og institusjoner

Diaconia MDI

MOM

LIBERIA

VIETNAM

Antall lånekunder

Antall lånekunder

TOTAL utlånsportefølje

TOTAL utlånsportefølje

1 747

Antall sparekonti

Par 30

%

ble etablert i Monrovia i Liberia i
2012. Banken fikk sin banklisens i 2014 og er
regulert av Central Bank of Liberia. Diaconia
Antall lånekunder
MDI har betjent kunder siden mars 2015.
Diaconia MDI bygger på det kristne diakonale prinsippet om tjeneste til de som
trenger det mest. Formålet med institusjonen
TOTAL utlånsportefølje
er å forbedre levebrødet
til de fattige ved å
utvikle inkluderende
tjenester
USD 213finansielle
963 550
til mikro-, små- og mellomstore bedrifter
for å forvandle liv, bygge lokalsamfunn og
utvide muligheter. Visjonen er at banken skal
bli ledende innenfor samfunnsøkonomisk
Par 30
%
utviklingsarbeid i landet.
6
Diaconia MDI er en fullt regulert institusjon registrert som et aksjeselskap i Liberia.
Starter
sparing
Omkring
99 % avi aksjene erFORSINKET
eid av MisjonsalliBETALING
2022
ansen. Institusjonen har fokus på operasjonell
og finansiell bærekraft, låneporteføljekvalitet
og sparemobilisering. Banken har hatt god
vekst siden oppstart og har økt antall kunder.
DIACONIA MDI

1,0

75 467
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Par 30

%

0,0

2

FORSINKET
BETALING

6283

USD 15 875 193
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Antall sparekonti

FORSINKET
BETALING

40 628

(Mekong Organization of Microfinance) i Vietnam ble
startet og er eid av organisasjonen Women’s
Antall lånekunder
Union. Misjonsalliansen
har finansiert
virksomheten siden 2002.
MOM driver seks filialer på Mekongdeltaet. Selskapet har søkt State Bank of
Vietnam for å TOTAL
bli en utlånsportefølje
lisensiert mikrofinansorganisasjon.
del av
søknadsUSD Som
81 en
368
334
prosedyren fikk MOM status som sosialt
fond. Dette har gitt dem større operasjonell
fleksibilitet i overgangsperioden fra å være
et uregulert mikrofinansprosjekt Par
til 30
å bli en
regulert finansinstitusjon.
%
Det tilbys bærekraftige og mangfoldige
tjenester tilpasset fattige og marginaliserte
Antall sparekonti
kvinner.
Visjonen er å hjelpeFORSINKET
dem til å bryte ut
BETALING
av fattigdomssirkelen og forbedre livssituasjonen for seg selv og sine familier. Det tilbys blant
annet gruppelån, sparekontoer, bedriftstrening
og barnestipendprogram til kundene.

Antall spare

628

MIKROFINANSVIRKSOMHETEN TIL MOM

22 535

U

6,1
9

16,9
9

USD 2 305 217

38 132

81 418

Starter spa

2022

Næringsutvikling 2021

JOBBER
OG BEDRE LIV
FOR VANLIGE FOLK
«Akademiet gir meg masse god
kunnskap. Jeg får verdifulle innspill
som vil hjelpe meg profesjonelt og
ellers i livet. Jeg setter stor pris på
at det er så praktisk», sier Sothary
– en av våre første kvinnelige
deltakere på MA Akademiet
i Phnom Penh, Kambodsja.
AV: RUNE A. ØYGARD, CEO I MISSION ALLIANCE
BUSINESS DEVELOPMENT (MABD)

BILDET:

Besøk hos en
spennende
bedrift som
leverer energiløsninger for
pumping av
vann som gir
bedre avlinger,
lavere kostnader og bedre
inntekter for
bøndene.

om i tidligere utgaver av Magasinet, har Misjonsalliansen satt i gang en
satsing på næringsutvikling som vi kaller
for Mission Alliance Business Development
(MABD). Nå har også Digni og Norad fattet
interesse for arbeidet og gått sammen med oss
for å sette i gang et spennende innovasjonsprosjekt rundt næringsutvikling i Kambodsja.
Målet er å utvikle bedrifter og handel
som skaper jobber og inntekt til vanlige folk.
Budsjettet i prosjektet er totalt på rundt fire
millioner kroner per år i tre år. Erfaringene vi
gjør oss i prosjektet skal deles med de andre
medlemmene i Digni så andre også kan lære
og kopiere.
Pandemien har ført til stengte skoler, hjemmeundervisning for barna til våre ansatte og
vanskeligheter med å reise for å besøke bedrifter. Nå ser det heldigvis ut til å bli bedre tider.
De første deltakerne på det vi kaller MA
Akademiet er i gang. Her gir vi opplæring
til lokale business-talenter, samtidig som
vi tester materiell og produkter for videre
utvikling. Vi gjør oss kjent med stadig flere
bedrifter for hvordan vi best kan bidra med
forretningsmodeller, rådgivning, undervisning
SOM VI HAR SKREVET

eller å knytte kontakter for vekstkapital der
det er behov for det. I alt basert på en felles
forståelse med eier om at business ikke drives
kun for å tjene penger
Kambodsja er et land med store forskjeller
på fattig og rik. Noen få har høy utdanning,
andre har nesten ikke noe. Resultatet er stor
avstand og ulikhet mellom mennesker og
den enkeltes mulighet til å forme sin egen
fremtid. I dette landskapet skal vi likevel få
til å rekruttere lokale medarbeidere som deler vårt verdisyn og samtidig er kvalifiserte
til å bistå selskapene og lokalsamfunnene vi
samarbeider med.
For at vi skal lykkes med vårt initiativ i Kambodsja, er vi avhengige av å jobbe i partnerskap
med andre. Suksess i næringslivet krever ulike
typer kompetanse, penger og nettverk, og vi
jobber aktivt for å knytte til oss «de beste».
Derfor er det veldig gledelig at det er mange
som ønsker å samarbeide med Misjonsalliansen
innenfor næringsutvikling.
Takk til alle partnere som allerede
er om bord, og velkommen til deg som
er interessert i å bli med.
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Marked og innsamling 2021

ØKTE
GAVEINNTEKTER
– PÅ TROSS AV
PANDEMI

1

Det var det året
da alt skulle gå så
mye bedre! Og det
gjorde det også
– for det meste!
AV: KJETIL ABRAHAMSEN, MARKEDSOG INNSAMLINGSLEDER

1. En flott gjeng
som representerte Misjonsalliansen på flere ulike
arrangementer
høsten 2021. Her
fra Get Focused,
en frittstående
og tverrkirkelig
ungdomsfestival.

D

e siste tre årene har Misjonsalliansen hatt vekst i innsamlede midler. Derfor vil
jeg først og fremst takke for
den viktige støtten dere har
gitt i 2021. Det er hver enkelt
gave som gjør Misjonsalliansens arbeid mulig.
Allerede tidlig på året responderte dere
på et budskap og invitasjon til igjen å støtte
videre arbeid i Bolivia gjennom vintergaven
2021. Gaveinntektene økte med over 70 % sammenlignet med gjennomsnittlige vintergaver
de siste 7 årene. Dette viser hvilket engasjement og nærhet mange har til menneskene
og arbeidet der.
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Tidlig på året økte vi også fadderbeløpet
med 25 kroner pr. avtale. Vi vil takke alle som
har oppdatert sine beløpsgrenser på avtalegiro
i nettbanken. Samlet sett førte denne endringen
til en inntektsvekst på fadderordningen på
5,3 % i 2021. Som følge av pandemien har det
vært vanskelig eller umulig å få inn rapporter
om fadderbarna de siste par årene. I 2022
skal vi få dette til, slik at flest mulig skal få
en oppdatering fra sine fadderbarn og/eller
prosjekter i løpet av året.
Historisk har «verv en venn» vært den
vanligste årsaken til at Misjonsalliansen har
fått nye faste givere, men dette har stoppet noe
opp de siste årene. Den trenden skal vi snu,
og vår unike volontørordning er et av grepene

Marked og innsamling 2021
2. Årets
høydepunkt!
Basar til inntekt
for Ecuador i
Storsalen.

3. Generalsekretærene Andreas
Andersen og
Vegard Husby
byttet trøyer i
forbindelse med
signering av ny
avtale mellom
KRIK og Misjonsalliansen.

2

3

4

4. Store deler
av markeds- og
innsamlingsavdelingen samlet
etter flere
måneder med
nedstenging og
hjemmekontor.

for å få det til. Misjonsalliansen gir nemlig et
reisetilskudd på 10 000 kroner til dem som
verver ti faddere eller faste givere. Slik skal
flere få engasjement for arbeidet ved å være
til stede i felt, samtidig som arbeidet kan vokse
som følge av økte
« MISJONSALLIANSEN
innsamlede midler.
Våren 2021 kom
GIR NEMLIG ET
foruroligende melREISETILSKUDD PÅ
dinger fra Brasil.
10 000 KRONER TIL DEM Ukentlig fikk vi nye
SOM VERVER TI FADDERE rapporter om at helsetjenestene i lanELLER FASTE GIVERE. »
det hadde kollapset,
dødstallene steg og
flere mennesker ble henvist til sultkøer og
suppekjøkken. Misjonsalliansen responderte,
og samtidig utfordret vi ca. 200 av dere givere
til å gi og dele en innsamlingsaksjon på Face-

book. Effekten lot ikke vente på seg, og flere
hundre tusen ble samlet inn i løpet av kort tid.
Noen uker senere fikk vi drahjelp fra fire nære
venner av Misjonsalliansen. De spilte inn sin
egen personlige appell, og filmene deres ble
delt og fremmet i sosiale medier. Resultatene
var gode, spesielt fra personer som ikke tidligere har gitt gaver til Misjonsalliansen.
Misjonsalliansen er også stolte over å
ha skrevet en ny fireårs kontrakt med både
KRIK og Sør-Cup knyttet til «Idrett krysser
grenser». KRIK en nå en del av Misjonsalliansens arbeid, gjennom innsamling av gaver
i Norge og praktiske bidrag som volontører
både i Ecuador og Kambodsja. Misjonsalliansen får også være til stede på KRIK sine
arrangementer og leirer.
Menighetene vi samarbeider med i Norge er viktige for oss. For 2021 vil vi spesielt
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5%

Marked og innsamling
Støttegrupper

2021

5

Sum gaver

67,9
millioner

Fadderordningen

Fadderordningen
Fast giver
Gaver
Gaver fra strategisk allierte
Testamentariske gaver

68 %
8%
12 %
6%
6%

trekke frem og takke for den enorme støtten
Misjonsalliansen har fått fra følgende menigheter: Ålgård, Oddernes, Kolbotn, Tanum,
Nordberg, Grimstad og Molde. En spesiell takk
også til Høvåg menighet, som nå har avsluttet
samarbeidet, for mange år med store bidrag
til Misjonsalliansens arbeid. I løpet av 2021
har Misjonsalliansen også skrevet en rekke
nye avtaler med menigheter som ønsker å bli
alliert i kampen mot urettferdighet. Velkommen med på laget til dere!
Årets høydepunkt i markedsarbeidet kom
i høst, da de yngste medarbeiderne våre inviterte til basar i Storsalen i november. Sammen
med gode frivillige samlet de 255 unge voksne
med en gjennomsnittsalder på rundt 23 år til et
forrykende basar-show. I løpet av kvelden ble
det samlet inn over 75 000 kroner til Misjonsalliansens arbeid i Ecuador. Arrangementet
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6

gjorde også at veldig mange unge fikk høre
om Misjonsalliansen for første gang.
For Ecuador sin del var basaren kun starten
på det som skulle komme. I løpet av advent, jul
og romjul ble det satt innsamlingsrekord på
julegaven. Det ble samlet inn over 2 millioner
for å kunne gi kvinner i Ecuador en sjanse til
å skape seg en jobb, få trygghet og en bedre
fremtid for seg selv og sin familie. Dette ble
i første rekke mulig gjennom eksisterende
givere, men også gjennom annonsering og to
ulike juleturneer: Garness og Julefred.
Ønsker du å bli fadder,
fast giver, volontør eller verve
venner – ja, da håper jeg du
tar kontakt med oss. Takk for
at du er alliert i kampen mot
urettferdighet!

5. Fire trofaste venner av
Misjonsalliansen
sto frem som
ambassadører
for arbeidet
i Brasil våren
2021. Nils Terje
Andersen, Helge
Simonnes, Kjell
Magne Bondevik
og Hilde Svela.

6. Aura kom
i kontakt med
Misjonsalliansen
gjennom den lokale kirken. Der
fikk hun delta
på et kurs, hvor
hun fikk lære å
lage sandaler.
Aura og familien
delte sin historie i julekampanjen 2021.

Volontør

TILBAKE TIL
SØR-AMERIKA
Med foreldrene som
gode rollemodeller
jobber Tiril frivillig
i Misjonsalliansens
prosjekter i Guayaquil.
AV: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

De nye volontørene
til Misjonsalliansen
i Ecuador (fra v. Tiril,
Sofie og Erika).
I JANUAR REISTE ÅTTE unge volontører fra Norge til

Ecuador for å bidra inn i Misjonsalliansens
prosjekter i Guayaquil. Volontørordningen
med frivillig arbeid i lokale prosjekter
har i et par tiår vært et populært tilbud
til unge mennesker, og etter noen år med
noe mindre fokus skal volontørordningen
nå få ny oppmerksomhet. Unge frivillige
fra Norge skal få muligheter til å bli kjent
med nye kulturer og bidra i Misjonsalliansens arbeid.

En av årets volontører i Ecuador er
Tiril Metveit Beisland. Hun er ikke helt
ukjent med den søramerikanske kulturen,
og hun vet også noe om å være engasjert
av Misjonsalliansens arbeid. Foreldrene
hennes var nemlig utsendinger i Bolivia, og
Tiril tilbrakte viktige barneår i dette landet.
– I Bolivia gikk jeg i lokal barnehage
og barneskole og hadde venner både på
skolen og ute i prosjektene, og da jeg var
med mamma og pappa på jobb, lekte jeg
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Volontør

Tiril og familien
tilbragte tid
med lokalbefolkningen i Bolivia i perioden
2005–2009.

med barna i prosjektene. Jeg tenkte lite
over at vi bodde i et helt annet land enn
vi var fra.
Slik reflekterer Tiril om sin egen oppvekst i Bolivia. Men forskjellen mellom
Bolivia og Ecuador, der hun nå er volontør,
er stor. – Det er mye varmere i Ecuador,
og luftfuktigheten er høyere. Bolivia har
heller ikke kystlinje eller strender som
jo Ecuador har mer enn nok av, sier hun.
Bolivia var for noen år siden et svært
populært mål for volontører, og ungdommene fra Norge bodde på Caza Alianza,
Misjonsalliansens eget gjestehus. Tiril
husker godt at hun ofte fikk være sammen
med dem. – Jeg sa til meg selv at jeg også
en dag skulle bli volontør, men etter som
årene gikk, forsvant nok den tanken litt
vekk. Det var først etter et år på folkehøyskole at jeg fikk lyst på enda et år med noe
spennende og gøy før studietida begynner
for fullt. Tanken om å bli volontør våknet
dermed til live.
Ettersom Tiril vokste opp med en
søramerikansk kultur og husker mye av
spansken hun lærte seg som barn, var det
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naturlig å velge Misjonsalliansen og et land
i Sør-Amerika. – Valget falt på Ecuador.
Jeg liker kulturen i Sør-Amerika og gjestfriheten her, og i tillegg ville jeg bruke noe
av tiden min til å gjøre noe fint for andre,
være en ressurs de kan bruke og bli bedre
kjent med arbeidet til Misjonsalliansen, sier Tiril og legger « JEG LIKER
til: – Jeg har også lenge ønsket
KULTUREN I SØRå forstå mer av det mamma og
pappa jobbet med i Bolivia, og AMERIKA OG
da syntes jeg noen måneder GJESTFRIHETEN
som volontør hørtes perfekt ut.
Tiril Metveit Beisland hus- HER, OG I TILLEGG
ker fremdeles mye fra tiden i VILLE JEG BRUKE
Bolivia og fra prosjektene i lan- NOE AV TIDEN MIN
det, og som volontør i Ecuador
får hun oppleve det omfattende TIL Å GJØRE NOE
arbeidet til Misjonsalliansen på FINT FOR ANDRE. »
en annen måte enn da hun var
barn. – I Bolivia jobbet mamma og pappa
med mange forskjellige prosjekter, både
med volontører, fotball, kirkesamarbeid,
hiv/aids-prosjekter, skole og bank. Det er
veldig gøy å se at Ecuador har mange av de
samme typer prosjekter. Jeg har allerede

Volontør

Tiril jobber
i dag blant
annet som
fotballtrener i
Ecuador.

jobbet litt med fotballprosjektet her og skal
jobbe videre med dette én dag i uka. I tillegg
skal jeg hver mandag jobbe på et helsesenter og resten av dagene
« VI BLIR SATT PRIS
være på Juntos Con los
Niños, forteller hun.
PÅ, FÅR NYE VENNER
Guayaquil er den
OG OPPLEVER EN HELT
største byen i Ecuador,
NY KULTUR, OG VI
og kystbyen ved Stillehavet er dessuten
LÆRER MYE OM OSS
for handel og
SELV OG FÅR ET STØRRE sentrum
økonomi. Men byen er
VERDENSBILDE. »
også kjent for utbredt
kriminalitet og for lovløse og fattige bydeler med stor fattigdom.
Volontørene bor derfor i et eget og egnet
hus i trygge omgivelser i området Puerto
Azul. I et stort inngjerdet område kan
de bevege seg fritt og ha tilgang til blant
annet butikker og treningssentre. På fritiden drar volontørene ofte på stranda

i Salinas eller de besøker andre steder
av landet som for eksempel Cuenca. De
planlegger også nye reisemål og ønsker
å se mer av Sør-Amerika. Men de største
opplevelsene får volontører ved å jobbe
i prosjektene. – Jeg anbefaler virkelig
andre unge til å være volontører! Vi har
fått utrolig mange opplevelser og inntrykk
vi aldri ville ha fått i Norge, og vi får lære
masse om prosjektene Misjonsalliansen
jobber med. Vi blir satt pris på, får nye
venner og opplever en helt ny kultur, og
vi lærer mye om oss selv og får et større
verdensbilde. Det aller gøyeste er likevel
å få møte de fantastiske menneskene, og
det blir mye latter, lek og gode samtaler.
Om noen måneder skal Tiril tilbake
til Norge. Hun har en del planer, men er
enda ikke helt sikker på hvordan veien blir
til fremover. – Jeg vil i fremtiden veldig
gjerne jobbe med bistand og utvikling.

52

Misjonsalliansen 01 • 2022

Volontør

@misjonsalliansen

Det er kanskje det eneste jeg er sikker på.
Det blir uansett noen studieår først, og
jeg heller mot å studere global utvikling,
økonomi eller ingeniør innen bærekraft.
Men jeg er fortsatt i tenkeboksen, sier
Tiril Metveit Beisland, som avslutter på
denne måten: – Jeg kan godt tenke meg

å flytte ned igjen hit med egen familie en
gang i fremtiden, både for å kunne jobbe
for Misjonsalliansen og for å kunne dele
med egne barn litt av den flerkulturelle
erfaringen jeg selv fikk. Jeg tror jeg vil finne
mest mening i en jobb der jeg kan hjelpe
de som trenger det aller mest.

Bli volontør

Søknadsskjema:

Vil du reise ut i verden, bli kjent med en ny kultur,
bidra i vårt arbeid og utvikle deg som menneske?

Om du har spørsmål
– er det bare å ta kontakt:

historier.

Ann-Louise.Karlsen@misjonsalliansen.no

misjonsalliansen.
no/bli-volontor
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Idrett krysser grenser

TIL
UNGDOMMEN
Nede ved vannet ligger et
leirsted idyllisk til. Når jeg
kommer nærmere, hører
jeg høy musikk.
Det er latter og leven når
flere ungdommer prøver å
komme seg opp fra gulvet
uten å bruke armene. Det
er ungdomsleir i Kampot
i Kambodsja.
TEKST OG FOTO: FRIDE MARIA LISTRØM NÆSHEIM, UTSENDING TIL KAMBODSJA
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Idrett krysser grenser

P

å scenen står det en ung mann
med en mikrofon, og selv om
jeg ikke forstår hva han sier,
skjønner jeg at dette er en gutt
som kan det å lage show. Han
etterligner og dramatiserer,
til jubel og latter fra salen.
Gutten heter Chhorn Kakada.
Han er en av ungdomslederne som arrangerer
leiren. Men Kakada har ikke alltid vært en
gutt som lager god stemning. – Før var jeg
en gangster, forteller han. – Jeg gjorde mye
dritt, jeg sloss og jeg var så sint. Jeg tror nok
egentlig jeg følte meg veldig alene, men jeg
var for stolt til å bli med i en gruppe. Jeg ville
ikke gå på skolen eller være sosial.
Hvorfor er vi fattige?

Men da Kakada ble med i ungdomsklubben,
endret alt seg. – Jeg lærer så mye gjennom å
være med i ungdomsklubben. Først var jeg
med som deltaker og senere som nestleder.
Nå er jeg leder for en egen gruppe hvor det
er 15 ungdommer med. Jeg elsker å se dem
vokse og få ny kunnskap, forteller han. Kakada
kommer fra en fattig familie som bor i en liten
landsby preget av fattigdom, og han ser mange
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barn som faller ut av skolen. Selv elsker han
å få gå på skolen. Misjonsalliansens partner
har snakket med foreldrene om hvor viktig
skolegang er, så nå støtter også foreldrene til
Kakada at han går på skolen.
Ungdomsleiren er et høydepunkt for Kakada og et mål han jobber mot hele året. – Jeg
føler jeg lærer utrolig mye av å være på leir.
Selv om vi bare er her i tre dager, får jeg så
mye kunnskap. Hadde det ikke vært for ungdomsleiren, så hadde jeg nok vært en sint
gangster fortsatt. Når jeg spør Kakada om
hvorfor han var så sint, forteller han at han
brukte mye tid på å tenke på hvorfor familien
hans var fattig og hvorfor han ikke kunne få
kjøpe nye og fine klær. Men nå drømmer han
om andre ting enn klær. – Vennene mine ler
av meg fordi jeg vil hele tiden lære mer, og
derfor bruker jeg penger kun på bøker. Jeg
kan godt betale litt for en god bok, men en
t-skjorte, det prioriterer jeg ikke. Jeg bruker
den til den er ødelagt.
Drøm om å hjelpe

På leiren ser Kakada hvordan ungdommene tør
mer. De løser problemer sammen og diskuterer.
Han vil være en leder som ungdommene kan

Idrett krysser grenser

Ungdommene
er alle forbilder
i sitt lokale
ungdomsmiljø.
Men reisen dit
har ikke bare
vært enkel.

komme til med smått og stort. – Hvis noen
kommer til meg og forteller at de har gjort en
feil, blir jeg ikke sint, men prøver å motivere
dem for endring og finne løsninger sammen, sier
han. Kakada deler ofte fra sin første erfaring
med å snakke foran en gruppe. – Jeg er trygg
i dag, men jeg forteller ofte at første gangen
jeg skulle presentere noe foran en gruppe, var
jeg så nervøs at jeg ristet og det var helt krise,
forteller han med et smil om munnen.
På leiren er det mange ungdommer og
ungdomsledere for ulike klubber som sammen
møtes og lager tre innholdsrike dager for ungdommene. En av lederne er Sreyleak. Hun er
21 år, og hun er en jente med store drømmer og
visjoner. – Mitt største mål er å bli sykepleier
og å åpne en egen helsestasjon som skal være

helt gratis for alle som ikke har penger til å gå
til legen, forteller hun.
Utstøtt fordi hun er kristen

Men familien til Sreyleak vil ikke la henne
gå på skolen. – Familien min er ikke kristne,
og da jeg møtte Jesus, sa de at jeg ikke fikk
fortsette på skolen. Sreyleak får tårer i øynene
når hun forteller om hvor vanskelig dette har
vært for henne. Sreyleak møtte Jesus da hun
var ti år gammel. Hun har hele tiden fulgt
hans vei, og da hun ble tatt ut av skolen for å
jobbe, fikk hun en sterk følelse om å dra på
DTS (Dicipleship training school). Så da hun
var 18 år, var hun seks måneder på Filippinene. – Det var helt crazy, og jeg opplevde så
mye i den perioden.
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– Jeg opplever at Gud leder meg og at jeg
hele tiden går hans vei. Planen nå er å fullføre
videregående slik at jeg kan studere videre.
Sreyleak har siste eksamen om to uker, og
hun har planen klar. En stor del av hverdagen
hennes er å være ungdomsleder, og hun har
mange drømmer for ungdommene i nærmiljøet. – Jeg drømmer om at de skal høre til et
sted og at de ikke skal være ensomme, noe
jeg opplever at mange unge er i dag. Jeg blir
så stolt når jeg ser utviklingen ungdommene
har. Bare under en leir kan de vokse mye og
tørre nye ting, avslutter hun.
Ildsjel som brenner for utdanning

Noe av det viktigste ungdomsklubbene gjør
er å hjelpe ungdommene og familiene deres
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slik at de unge kan fortsette på skolen. Utdanning gir så mange muligheter. Soth Bunnip,
som er frivillig i en av ungdomsklubbene,
forteller om en jente som hadde falt ut av
skolen. Bunnip er en ildsjel som bruker store
deler av tiden sin på å jobbe frivillig med
ungdommene. Han er mentoren til Kakada,
og han er veldig stolt av å se hvilken gutt
han har blitt til.
Han forteller også om en jente som heter
Sophanna. Hun hadde sluttet på skolen: – Vi
dro til familien til Sophanna, og de var veldig
usikre de første gangene vi kom innom. De
trengte penger og så ikke verdien av å la datteren fortsette på skolen. Men vi dro tilbake,
og etter hvert fikk vi gode samtaler og skapte
forståelse og felles mål.

Idrett krysser grenser

I løpet av
ungdomsleiren
får ungdommene opplæring
i ulike metoder
de kan bruke
i livet generelt
og hvis de ønsker å starte sin
egen bedrift.

Bunnip viser oss hvor vi kan møte Sophanna
for å høre mer om hennes historie.
Sophanna er en litt forsiktig jente som
forteller at hun kommer fra en liten landsby.
På kort tid døde pappaen til Sophanna og
moren mistet jobben. Da så hun ingen annen
mulighet enn å slutte på skolen for å jobbe.
– Vi hadde ikke mat, og mamma kunne heller
ikke betale for at jeg gikk på skolen. Jeg er så
glad for at jeg og familien fikk hjelp, og nå er
jeg tilbake på skolen, forteller hun.

Det har vært en dag full av opplevelser og
inntrykk. Ungdommene har hatt undervisning
og trening, og de har vært på markedet og
laget middag. Etter middag lagde de klær av
søppel og hadde moteoppvisning. Da natten
kom, var de så slitne at de fikk lov til å sove
lenger morgenen etter og droppe den tidlige
treningsøkten.
Kambodsja har en ung befolkning, og
ungdommer som drømmer om utdanning er
noe landet virkelig trenger.

Mestring og motivasjon

Sophanna forteller at hun nå drømmer om å
lære seg flere språk og få jobb som oversetter
eller tolk. Hun ønsker å lære engelsk og koreansk. Dette er hennes første ungdomsleir, og
jeg lurer på hvordan hun har hatt det: – Jeg
har hatt det helt fantastisk. Jeg blir nervøs når
jeg må snakke foran andre, men det gir også
mestring og motivasjon til å fortsette å prøve.

Takk for at du som giver
er alliert mot urettferdighet.
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SAMMEN
SKAPER VI
NOE NYTT
Teater og
sceneopptreden hjelper
sårbare ungdommer
til å sette ord på en
tøff oppvekst.
AV: ODDMUND KØHN, INFORMASJONSLEDER

I

Sosio Vivienda, de fattige delene av
havnebyen Guyaquil i Ecuador, ligger
mange foreldre våkne om natta i frykt
for at barna skal rammes av vold og
kriminalitet. De fleste her kjenner noen
som misbruker rus. Mange har opplevd
overgrep, og mange har mistet noen av
sine kjære i voldshendelser.
– Det er krevende å være barn og tenåringer
i Sosio Vivienda. De blir tidlig introdusert for
bruk og salg av narkotiske stoffer. I mangel
av gode fritidstilbud blir mange trukket inn
i misbruk og kriminelle handlinger, forteller
Javier Gutierrez, leder for Misjonsalliansens
arbeid i Ecuador. Misjonsalliansen og våre
partnere bruker derfor blant annet idrett,
fritidsaktiviteter og kreative prosjekter for
å nå frem til og skape en bedre hverdag for
barn og tenåringer.
Et av tiltakene er et program som heter
Creación Colectiva, der barn gjennom teater
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og kreativ utfoldelse får hjelp til å sette ord
på vanskelige opplevelser i oppveksten. – De
unge skal få hjelp til å belyse og tolke sin
egen livshistorie. Vi veileder dem i å håndtere
egne følelser og selv definere hvem de er og
vil være. De får også hjelp til å oppdage hvilke roller de selv kan ta for å bidra positivt i
lokalsamfunnet, sier Jenny Jaramillo Coime.
Hun er utdannet ved Universidad de las Artes
(kunstuniversitetet) i Guayaquil og jobber i
dag med dette prosjektet.
Jenny bor selv i Isla Trinitaria, et område
av byen med mye fattigdom. Masteroppgaven
hennes hadde tittelen «Stemmer fra Isla Trinitaria» og gjorde henne enda bedre kjent
med utfordringene barn og unge lever med i
området. Hun spiller i dag en viktig rolle i et
teaterprosjekt som nå finner sted i lokalsamfunnet. – I prosjektet skal de unge deltakerne få
jobbe i team og lære å ta ansvar for oppgavene
de blir gitt. Metodikken handler i hovedsak

Jenny Jaramillo Coime
leder prosjektet
Creación Colectiva, der barn
gjennom teater
og kreativ utfoldelse får hjelp
til å sette ord
på vanskelige
opplevelser
i oppveksten.

Idrett krysser grenser
Barn på kunstog kulturmøte
for fred i Socio
Vivienda.

Ungdommer
viser frem det
de har lært på
kunst- og kulturmøte for fred
i Socio Vivienda.

om å jobbe med empati. Mange deltakere har
vanskelig for å håndtere følelser og trenger
hjelp til å åpne seg for andre. Da kan det hjelpe for eksempel å skrive
« VI SER AT ARBEID
en dagbok og notere ned
MED KUNST, KULTUR egen framdrift etter hver
øvelse, sier hun.
OG MUSIKK KAN
Prosjektet jobber på
SKAPE ET BEDRE
en annen måte enn et
tradisjonelt teater, det
LOKALSAMFUNN. »
er nemlig ingen regisJavier Gutierrez, Misjonsalliansens
sør som bestemmer alle
landdirektør i Ecuador
detaljer. – Her skaper vi
noe ved å veilede, nærmest som en guide, og
vi spør: Hva er din historie? Hvilke scenarier
og hvilke tenkte hendelser kan gi deg en bedre
framtid? I stedet for hodekunnskap gir vi dem

erfaringer. Dette blir en øvelse i å håndtere
følelser, forteller Jenny.
Gjennom slike prosjekter ønsker Misjonsalliansen å forebygge vold, utruste familiene og
hjelpe folk til å ta ansvar for hverandre i Socio
Vivienda. – Vi ser at arbeid med kunst, kultur
og musikk kan skape et bedre lokalsamfunn.
Gjennom prosjektet har mange unge mennesker oppdaget at de har talenter. Vår drøm
er at Socio Vivienda, på tross av sine mange
utfordringer, kan bli en pioner i å se barna og
hjelpe dem å skape noe nytt og vakkert ut av
det som for mange er en tøff oppvekst.
En sjanse til å bygge et bedre liv for sine
egne barn enn den oppveksten de selv har
hatt, avslutter Javier Gutierrez.
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SAMARBEID
SOM
BÆRER
FRUKT
I arbeidet vårt med
våre strategisk
allierte knytter vi
nære relasjoner, så vi
sammen kan skape
gode resultater for
verdens fattige.
AV: MAGNE STURØD, LEDER FOR STRATEGISK ALLIERTE

M

isjonsalliansen jobber i fellesskap, som mennesker og
grupper, alliert mot urettferdighet – både i Norge og ute
i verden. Som organisasjon
er vi velsignet med nære venner i kirker, på
skoler, i organisasjoner og bedrifter, som alle
gjør en fantastisk innsats. Vi har erfart at det
er gjennom partnerskap at vi best forvandler
og redder liv blant fattige og sårbare.
For å bevare gløden, engasjementet og
troen på at det nytter, pleier vi relasjonene
våre. Vi må møtes, se hverandre, oppildne
hverandre, dele informasjon, fortelle om alt
det spennende som har skjedd og løfte frem
drømmer. Som medlem i Samarbeid Menighet
og Misjon (SMM) er misjonsavtaler noe av
det viktigste Misjonsalliansen driver med.
Etter en lang periode med reiserestriksjoner
har det vært gledelig å igjen få besøke våre
samarbeidsmenigheter.
Vår «pastor» Sverre Vik mobiliserer for
rettferdighet i menighetene. Vi ser en glød og et
engasjement rundt omkring som oppmuntrer
til videre innsats. Misjonsalliansen er også klar
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« SE, JEG GJØR NOE NYTT, SIER HERREN.
MERKER DERE DET IKKE? DET SPIRER
ALLEREDE FREM! »
for å inngå flere avtaler, og vi føler oss sikrere
enn noen gang på at vi oppfyller våre verdier
nær, dyktig og modig. Våre samarbeidspartnere
i Norge skal merke det i form av tett og god
oppfølging om det vi oppnår sammen.
I tillegg til menighetssamarbeidene jobbes
det mye med skolesamarbeid. Vi vet hvor viktig
det er å engasjere den yngre befolkningen.
Derfor er det ekstremt gøy at vi har med oss
Molde folkehøgskole, Bekkestua ungdomsskole, Stavern folkehøyskole og Danielsen
videregående. Det gir håp å se hva ungdom
og unge voksne klarer å skape av engasjement
og giverglede, og vi inspireres av muligheten
til å gi undervisning om misjon og diakonalt
bistandsarbeid tilbake.

OVER: På besøk
ved Stavern
folkehøyskole:
Magne Sturød
(til venstre).

Organisering 2021

→

→

Landsråd, ledelse
Helga Haugland Byfuglien (ordfører), Lillestrøm
Eirin Foldøy Oftedal (viseordfører), Ålgård

Styret
Geir Petter Isaksen (styreleder), Oslo
Nina Roland (nestleder), Kristiansand
Per Nitter Bondevik, Oslo
Erik Dale, Kristiansand
Siri Kalvatn, Bergen
Hans Martin Espegren, Oslo
Steinar Holmedahl, Aurskog-Høland
Solveig Irene Seland (ansattes representant), Oslo
Trine Grønborg Christensen (vara
ansattes representant), Oslo

Ansatte ved hovedkontoret i Norge

Andreas Andersen, generalsekretær, Trude Andersen, økonomisjef, Kjetil Abrahamsen, markeds- og innsamlingsleder, Andrea Bergem, giverkonsulent,
John Erland Boine, økonomikonsulent, Hanne Holmberg Chávez, leder internasjonal avdeling, Trine Grønborg Christensen, regionleder Liberia og
Sierra Leone, Ingeborg Drevdal, giverkonsulent, Janne Engen, giverkonsulent (fra april 2021), Irene Breivik Føyen, regionleder Vietnam og Kambodsja,
Malene Gjerdrum, digital markedsrådgiver, Gunnhild Gravaas, leder nye givere (fra feb 2022), Jørgen Haug, regionleder Ecuador, Bolivia og Brasil,
Unni Hiorth, personalkonsulent (til august), Eva Holhjem, Grant manager, Malene Jerpstad, giverrekruttering (til des. 2021), Ann-Louise Holten Karlsen,
giverkonsulent (fra aug 2021), Klaus Kuhr, designer, Oddmund Køhn, informasjonsleder (til april 2022), Andreas Løland, kommunikasjonssjef, Ida Cecilie
Madsen, innholdsprodusent (fra feb 2022), Siri Solem Mercado, giverkonsulent, Birgitte Nyborg, stabssjef, Fride Maria Næsheim, informasjonskonsulent
(til aug 2021), Jorunn L. Pedersen, giverkonsulent, Kristine Kverndal Pedersen, fagansvarlig virksomhetsstyring, Cristina Pereyra-Paz, HR-konsulent
(fra feb 2022), Carina Richardsen, vaktmester (til juni 2021), Solveig Irene Seland, regionleder Kina, Filippinene og Nepal, Torhild Liane Skårnes,
markedsrådgiver (vikar), Thomas Smørdal, controller (til jan 2022), Magne Sturød, leder for strategisk allierte, Olav Veiteberg, vaktmester (fra august
2021), Sverre Vik, menighetsansvarlig, Beate Vinei, leder for individuelle givere.
Rune A. Øygard, leder, MABD, Karen Lee Ling Myrene, forretningsutvikler MABD (fra jan 2022).

Ansatte ved Alliance Microfinance AS (AMAS)

Svein Arne Lende, CEO, Thomas Smørdal, Controller / Act CFO, ny 2021, overgang fra MA, Kjell Engen, Investment Director, ny 2021, Serina Svindland
Bakketeig, Investment Director, ny 2021, Oddleif Hatlem, Investment Director, Andreas Andersen, styreleder, ny 2021, Trude Andersen, styremedlem,
Hilde Høksnes, styremedlem, Lars Langsrud, styremedlem, Elizabeth Lee Marinelli, styremedlem, Oddvar Sten Rønsen, styremedlem.
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Utsendinger
Ecuador

Lars Iver Wennerberg,
Lene Wennerberg

Liberia og Sierra Leone

Malene Jerpstad Løkslid,
Kjell Audun Løkslid (fra jan 2022)

Filippinene

Karin Riska (påtroppende
landdirektør, fra jan 2022)

Karen K. (landdirektør),
Julian N.

Vietnam

Møyfrid Fehn (til mars 2022),
Arild Fehn (landdirektør)

Jan Schrøder (landdirektør),
Marita Strømsem (fra juli 2021)

Kambodsja

Guro Nesbakken (til juli 2021),
Jon Ragne Nesbakken (til aug 2021)

Fride Maria Næsheim,
Magnus Brandsæter (fra aug 2021)

Johanna Korol (landdirektør),
Daniel Korol (fra juli 2021)

Lokalt ansatte landdirektører

Karen Lee Ling Myrene,
Anders Myrene (til des 2021)

Brasil: Bebeto Araújo, Ecuador: Javier Gutierrez, Bolivia: Fausto Cori, Kina: Cai Yinghong (til jan 2022) og Wang Ciaoxia (fra jan 2022).
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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.

Misjonsalliansen jobber
i sårbare bydeler med

elendig infrastruktur og

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

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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prosjekter i Kina

Sierra Leone har i likhet

retter seg mot de sårbare

med nabolandet Liberia

gruppene i samfunnet:

vært gjennom en lang og

Fattige bønder, minoriteter

blodig borgerkrig. Skoler,

og funksjonshemmede.

helsestasjoner og

sykehus ble brent ned.

SIERRA LEONE
NA
KI

Nepal er et av verdens

fattigste land. Vi jobber

med matsikkerhet, utdanning og helse blant noen
av de mest sårbare
i landet.

Nesten halvpar-

Ca. 80 % av befolk-

ten av Filippinenes

befolkning er under 10 år.

NE

ningen er bønder.

L
PA

Vanntilgangen er usikker,

Mange barn utsettes for

og det er lite tilgang på

overgrep. Sammen med

teknologi og kapital. Vi

lokale ungdommer hjelper

arbeider for å få småbøn-

vi barn til å si ifra

der ut av fattigdom.

og be om

FIL

IP

PI

NE

NE

hjelp.

ETIOPIA
Noen få rike

JA

Fremdeles er underernæ-

DS

bygda sliter fattige bønder.

BO

M

KA

i byene blir stadig
rikere, men på lands-

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 foreldre

av Misjonsalliansens

viktigste satsingsområ-

har gått glipp av

der i Vietnam.

skolegang.
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TETT
PÅ
FOLK
Han har i over 16 år brakt
arbeidet til Misjonsalliansen
hjem til norske kjøkkenbord
og sofakroker. Målet har hele
tiden vært det samme: – å se
menneskene han møter og
fortelle deres historier.

O

AV: ANDREAS LØLAND, KOMMUNIKASJONSSJEF

ddmund Køhn har vært redaktør
og informasjonsleder i Misjonsalliansen siden 2006. Nå blir han
pensjonist. I jobben har han møtt
mennesker fra hele verden, blitt
kjent med dem og lyttet til det de har å si.
Resultatet er en imponerende merittliste av
magasiner og artikler.
Leserne har fått bli med inn under overflaten, tett på ansatte, frivillige og dem som
har fått en sjanse til å bygge et bedre liv takket
være Misjonsalliansens arbeid.
Du har intervjuet og tatt bilder av utallige
mennesker i løpet av tiden din i Misjonsalliansen. Er det noen samtaler som henger igjen
sterkere enn andre?

Les mer om
Jenneh i Tsjili
03-04, 2019

– Det er mange møter som har lagret
seg i minnet og i hukommelsen. Noen fordi
fortellingene deres har vært så trøstesløse og
fortvilede, andre fordi de vitnet om håp og om
muligheter og fordi det handlet om mennesker
som kunne fortelle om et «før» og et «etter».
En av dem er Jenneh fra Liberia. Hun,
broren og moren måtte gjemme seg i jungelen
under borgerkrigen. Da lillebroren gråt av
redsel, ble de oppdaget av opprørerne. Med
de to barna som tilskuere og vitner ble moren
drept, og etterpå tok de livet av lillebroren.
Jenneh selv ble voldtatt og tatt til fange. Hun
fikk de følgende årene tre barn, to gutter og
en jente, alle med menn som hun ble voldtatt
av. Jenneh, som opprinnelig var muslim, fikk
senere kristne venner i en flyktningleir i Guinea. Hun ble med i kirken og ble tatt vare på
og ble kort tid etter kristen og døpt.
Etter krigen fikk hun komme tilbake til
Liberia og til en landsby for hjemkomne
flyktninger. Her var hun selv med på å bygge huset hun nå bor i, og i denne landsbyen
hadde Misjonsalliansen senere både skole og
vannprosjekter. Jeg møtte en sterk og oppreist
kvinne. «Jeg bruker alle pengene jeg har til
utdannelse, både til meg selv og til barna mine.

« I FADER VÅR HAR JESUS LÆRT
OSS Å TILGI DE SOM HAR GJORT
VONDE TING MOT OSS. DET HAR
JEG VALGT Å GJØRE. »
66
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« DET VAR SOM
OM HUN HØRTE
JESU STEMME
SOM SA: ‘ADRIANE,
JEG ELSKER DISSE
MENNESKENE LIKE
MYE SOM JEG
ELSKER DEG’. »
Drømmen min nå er å bli sykepleier», fortalte
hun meg. Men mest inntrykk gjorde det nok da
hun med en varm besluttsomhet festet blikket
sitt på meg og sa: «I Fader Vår har Jesus lært
oss å tilgi de som har gjort vonde ting mot oss.
Det har jeg valgt å gjøre.»
En annen som har satt dype spor er Adriane
i Brasil. Adriane ble tidlig tatt med i hjelpeprosjekter av moren sin, senere skulle hun selv
etablere et senter med skole, barnehage og
behandlingssenter som heter Caza Semente.
De jobber i favelaen Jardim Gramacho, som få
år tidligere hadde vært Sør-Amerikas største
søppeldeponi. Adriane er tannlege og kjeveortoped og balanserte mellom jobb, familie
og arbeidet rettet mot menneskene i denne
sårbare favelaen. Første gang hun var i Jardim
Gramacho og så boforholdene og mangelen på
livskvalitet, gikk hun hjem og gråt. Det var som
om hun hørte Jesu stemme som sa: Adriane,
jeg elsker disse menneskene like mye som jeg
elsker deg. «Hvis det var sant, måtte det få
konsekvenser for livet mitt, og jeg visste med
det samme at jeg ikke kunne vende ryggen til
disse menneskene», fortalte hun.
Før jobben i Misjonsalliansen var Oddmund
journalist, noe som har vært tydelig i arbeidet
hele veien. Både i kvaliteten på artiklene han
har skrevet og i tilnærmingen til informasjonsarbeidet generelt.
Du har satt dype spor etter deg i Misjonsalliansen, særlig når det kommer til Magasinet.
Hva er det du er mest glad for å ha fått til?
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Jeg er jo glad over å ha fått være med på å utvikle Magasinet vårt gjennom flere ansiktsløftninger – fra Misjonsvennen til Tsjili i to ulike
versjoner og til vårt nye Magasin. Hensikten
har vært å være så relevante for leserne som
mulig. Vi har jo ønsket å formidle varme, ærlige og sterke fortellinger fra prosjektene våre.
I et intervju med Misjonsvennen i 2007, like
etter at jeg hadde begynt i denne jobben, sa
jeg noe om viktigheten av å møte mennesker
i «øyenhøyde». Jeg hadde kommet fra en tilsvarende kommunikasjonsjobb i Areopagos,
og med bakgrunn i religionsdialogen skulle
jeg nå gjøre meg kjent med misjonsdiakonien.
Jeg holder fast på at det er viktig å møte
mennesker på en så ærlig og respektfull måte
som mulig, men det er ikke så enkelt å komme
kjørende inn i en avsidesliggende landsby og
klyve ut av Landcruiseren med stort kamera
og lydopptaker og så «møte mennesker i øyenhøyde». Det vil jo uansett aldri bli helt «i øyenhøyde». Men for meg har det handlet om å
være så nærværende som mulig og om å være
nysgjerrig og lyttende til de livsrefleksjoner og
fortellinger som mennesker har delt. For meg
har det vært sterkt og et privilegium å få sitte
utenfor hytter og hus og oppleve at mennesker
har delt livene sine med meg så skjørt og ærlig.

Her kan du lese
tidligere versjoner av
Magasinet.
https://misjonsalliansen.no/siste-trykksaker-magasin

Les mer om
Adriane i Tsjili
03, 2018
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