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Håp om en rettferdig 
og bærekraftig verden  

Vi lever i en verden full av kontraster. De siste tiårene 
har verden sett stor fremgang, med en sterk nedgang i 
 ekstrem fattigdom, en reduksjon av sykdom og død, og en 
økning i andelen barn som går på skole – for å nevne noe. 
Men verdens goder er fortsatt meget skjevt fordelt, og 
ikke alle har fått ta del i den store frem gangen. Det finnes 
fortsatt altfor mange mennesker som lider nød grunnet 
sult, manglende tilgang på rent vann og mangel på et for
svarlig helsetilbud. Det finnes fortsatt altfor mange barn 
som ikke får tilgang på skole og utdannelse. Muligheter i 
livet preges fortsatt i alt for stor grad av hvor du har blitt 
født, og om du blir født som gutt eller jente. Ikke minst 
står verden overfor betydelige utfordringer i årene som 
kommer knyttet til ulike miljø og klimaødeleggelser. 

Men ingen av oss står alene, og alle har vi mulighet 
til å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden. I 
årene frem mot 2030 har verden gått sammen om en 
rekke bærekraftsmål, der blant annet fattigdom, sult og 
miljøutfordringer skal bekjempes under slagordet «ingen 
skal utelates». Frelsesarmeen stiller seg bak disse målene, 
og ønsker å gjøre vår del for at de nås. 

Frelsesarmeen er en kristen bevegelse som jobber i 
over 130 land. I mange av disse bistår Frelsesarmeen 
mennesker som lever under helt andre livsbetingelser enn 
oss. Grunnet tilstedeværelsen vår i lokalsamfunn når vi 
 effektivt ut til de mest sårbare og marginaliserte gruppene. 
Våre prosjekter finner du i Asia,  Afrika,  LatinAmerika og 
 Europa. Her bistår vi på felt innen samfunns utvikling, helse, 
utdanning, arbeid og entreprenør skap og miljø. Vi  driver 
et utstrakt fadderarbeid sammen med våre  partnere 
og støtter Frelsesarmeens internasjonale nød hjelps  
arbeid. 

Våre støttespillere finnes både i og utenfor Frelses
armeen. Enkeltpersoner, skoler, bedrifter,  korps (menig
heter) og sosiale institusjoner tar i et tak. Vi  ønsker å takke 
deg som allerede bidrar – og inviterer nye støttespillere 
til å bli med.  

I denne katalogen finner du en oversikt over noen av 
prosjektene du kan engasjere deg i. Vi håper du lar deg 
inspirere til engasjement for enkelt menneskers håp om 
en bedre morgendag, slik at vi  sammen kan bidra til at 
ingen utelates. 

4

Frelsesarmeens oppdrag:
Frelsesarmeen er en internasjonal  

evangelisk  bevegelse, og en del av den 
universelle kristne kirke.  Budskapet  

bygger på Bibelen. Tjenesten er  motivert 
av Guds kjærlighet. Oppdraget er  

å forkynne Jesu Kristi evangelium og  
i hans navn møte menneskelige behov 

uten diskriminering. 
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ANTALL BARN HJULPET 
GJENNOM FADDERTILBUDET:

JENTER GUTTER

119 600
TRÆR PLANTET 

I UGANDA

9 004 354

3 977 769

3 995 574

714 481

DIGNI

ANNET

FADDER

NØDHJELP

MIDLER SENDT I 2019

15 477
MENNESKER
NÅDD MED NØDHJELP

11 684
MENNESKER HAR 

MOTTATT HELSETILBUD

BANGLADESH:

Bistand nytter. Eksempler på det finnes bak hvert av 
 tallene som presenteres på disse sidene. 

Tall på antall husholdninger med økt inntekt, antall 
barn hjulpet via fadderordningen, eller antall trær  plantet, 
sier sitt. Går man i tillegg dypere bak tallene, så kan man 
få et inntrykk av hva disse resultatene betyr i praksis. 
I vårt prosjekt med bærekraftig jordbruk i  Uganda, 
for  eksempel, har husholdningene som er direkte del

takere i prosjektet i gjennomsnitt tredoblet årsinntekten 
sin. I praksis betyr dette at 90 % av de sårbare hus
holdningene  involvert i prosjektet nå har tre måltider 
hver dag, sammen lignet med 16 % før prosjektstart. 

Økt inntekt betyr noe så konkret som mat på bordet. 
Men ringvirkningene er også større. Økt inntekt kan også 
bidra til å redusere konflikt og styrke likestilling, noe vi har 
kunnet dokumentere som følge av vårt prosjekt i Uganda. 

Bak tallene 950
HUSHOLDNINGER HAR 

FÅTT ØKT INNTEKT

MYANMAR:
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Her arbeider vi:
Kenya • Tanzania • Uganda 
• Sør-Afrika • Bolivia •  

Den dominikanske republikk • 
Haiti • Jamaica • Paraguay • Peru 
• Uruguay • Georgia • Moldova 
• Romania • Latvia • Bulgaria • 

Bangladesh • Filippinene  
• Myanmar
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Utviklingsprosjekter

Frelsesarmeen har alltid vært opptatt av sosial rett-
ferdighet, og vi er med og bidrar til en bedre til-
værelse for sårbare og marginaliserte mennesker over 
hele verden. Arbeidet drives av, og i samarbeid med, 
Frelsesarmeen lokalt der hjelpen gis. I vårt arbeid 
 fokuserer vi på rettigheter, likestilling og bærekraft.

Utviklingsarbeidet vårt legger vekt på fem temaer: 
sivilt samfunn, helse, utdanning, arbeid og  entre - 
prenørskap – og miljø. Vi vil at prosjektene våre skal 

bidra til at lokalsamfunn selv skal kunne ta ansvar for 
sin egen situasjon og utvikling. Ettersom mang foldet i 
behovene til sårbare og marginaliserte  mennesker er 
stort, ser vi at en holistisk tilnærming i arbeidet er 
 nyttig. Prosjektene fokuserer derfor på flere av de fem 
ovennevnte temaene samtidig.

Vårt arbeid bidrar inn mot 12 av FNs 17 bærekraftsmål: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16 og 17 

Ønsker du å gi en gave til arbeidet vårt, kan du gi enten via VIPPS 111 146, 
eller til gavekontoen vår 3000.15.07350. Du kan også bli fast giver for et  prosjekt, 

da er det bare å ta kontakt med oss, og vi vil legge til rette for dette. 
Dersom innsamlede midler overstiger prosjektets  behov, vil penger omfordeles 

 enten til nærmeste  geografisk eller tematisk beslektede prosjekt. 

8 9
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Bakgrunn
Uganda er et av landene som kan bli hardt rammet av 
klimakrisen. Det kan føre til en alvorlig nedgang i landets 
matproduksjon. Miljøvennlige, forbedrede metoder for 
matproduksjon er dermed viktig for Ugandas fremtid. 
Øst i Uganda, langs grensen til Kenya, ligger Mount Elgon. 
I dalene er jordsmonnet mindre fruktbart enn oppover 
i fjellskråningen, så stadig flere bønder dyrker jorden i 
fjellsidene. I tillegg til at områdets biologiske mangfold 
skades av dette, plages befolkningen av stadig hyppigere 
jordskred som et resultat av at fjellsiden ryddes for skog 
som til nå har bundet opp jorden. 

Mål og aktiviteter
Prosjektet vil hjelpe småskalabønder med å øke og 
forbedre produksjonen i dalene, slik at det ikke lenger 
vil være nødvendig å dyrke jorden i fjellskråningen. Dette 
skjer gjennom opplæring i nye og bedre jordbruksteknik
ker, innføring av bedre korn og sterkere organisering 
av bøndene. Alle nye jordbruksteknikker som innføres 
er miljøvennlige, krever lite i form av teknologi og er 
utarbeidet av lokale eksperter. Dette, kombinert med 
tett samarbeid med lokale myndigheter og et utbredt 
informasjonsarbeid, skal bidra til en mer miljøvennlig 
naturforvaltning samt øke matsikkerheten. Undervisning 
om ernæring, kosthold og helse skal bidra til å redusere 
problemer forbundet med under og feilernæring. Økt 
produksjon vil forhåpentligvis føre til økonomisk vekst 
ved at man får flere og bedre varer å selge. 

UTVIKLINGSPROSJEKTER

1931FRELSESARMEEN STARTET 
SITT ARBEID I LANDET

AV BEFOLKNINGEN  
ER UNDERERNÆRT

MILLIONER

BEFOLKNING

37,10

39 %

Miljøvennlig jordbruk 
UGANDA • HOVEDSTAD: KAMPALA

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 370 000 
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 156» 
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Bakgrunn
Tilgang på rent vann er en forutsetning for god helse 
og et verdig liv. I Uganda utgjør mangel på rent vann, 
 sanitære forhold og kunnskap om hygiene en stor risiko 
for mange – særlig for barn. En enkel sykdom som  diaré 
tar alene livet av 33 barn hver dag. Hovedkilden til syk
dom er skittent vann, eller fysisk kontakt med andre 
som ikke har vasket hender. Stort sykefravær påvirker 
skolegang og dermed hvilke muligheter et barn har når 
det vokser opp. Vannbårne sykdommer kan også skape 
problemer for hele husholdninger. Hvis de voksne blir 
syke, så vil det påvirke evne til arbeid og inntekt. 33 % 
barn er uten tilgang på rent vann, nær 30 % mangler 
tilgang på toaletter, og hele 2/3 bruker ikke såpe når de 
vasker hendene. 

Mål og aktiviteter
Prosjektet har som mål å redusere utbredelsen av vann
bårne sykdommer ved å forbedre tilgang på rent vann 
og sanitære forhold, samt øke kunnskapen om hygiene 
og smittespredning for 3000 husholdninger – omtrent  
15 000 personer. Implementeringen vil foregå i sam arbeid 
med lokale myndigheter, skoler, og  departementene for 
helse og utdanning. I tillegg til vann og hygiene ønsker 
prosjektet å bedre matsikkerheten gjennom opp læring i 
jordbruk, samt organisering av spare og lånegrupper for 
å styrke husholdningene økonomisk. 

AV BARN HAR 
IKKE TILGANG
PÅ RENT VANN

BRUKER 
IKKE SÅPE

HUSHOLDNINGER  
HAR IKKE TOALETT

2/3

3 av 10
33 %

WASH

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 600 000 
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «111076» 

UTVIKLINGSPROSJEKTER

UGANDA • HOVEDSTAD: KAMPALA
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Bakgrunn
Kibera ligger i Nairobi og er regnet for å være en av 
Afrikas største og fattigste slumområder. Der  driver 
Frelsesarmeen en barnehage med totalt 100 barn 
 mellom to og seks år. Flertallet av disse er fra  familier 
som lever under ekstrem fattigdom, og mange har mistet 
en eller begge foreldrene. Frelsesarmeen har  drevet 
dette  arbeidet i mange år, og flere av barna som har gått  
i barnehagen i Kibera har tatt høyere utdanning – noe 
som øker muligheten deres til å komme seg ut av et liv  
i ekstrem fattigdom.  

Mål og aktiviteter
I Kenya må man ha gått i barnehagen for å få lov til  
å begynne på skolen, men de fleste barnehagene i 
 Kibera mottar ikke støtte fra myndighetene til driften. 
Målet med prosjektet er å tilby plass i barnehage for 
barn fra  vanskeligstilte og sårbare familier. Videre  ønsker 
Frelsesarmeen å bidra til barnas helse og utvikling. To 
ganger i året gjennom går alle barna en helsesjekk, og de 
serveres varm lunsj og frukt hver dag. Det  pedagogiske 
opplegget forholder seg til nasjonale retningslinjer, 
og barnehagen følger spesielt opp de barna som skal 
begynne på skolen – både faglig og økonomisk. De 
ansatte følger også opp barnas familier for at forholdene 
i hjemmet skal være best mulig. Dette gjøres gjennom 
hjemmebesøk og ved at lederne hos Frelsesarmeen i 
Kibera, sammen med barnehagelærerne, organiserer 
samtalegrupper jevnlig.

Barnehage
1 MILLION

BEFOLKNING
I KIBERIA

1921

100
FRELSESARMEEN STARTET 
SITT ARBEID I LANDET

BARN I BARNEHAGEN

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 140 000  
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 589» 

UTVIKLINGSPROSJEKTER

KENYA • HOVEDSTAD: NAIROBI
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– 50 prosent flere bananer, 
sier bonden Kintu stolt. 

Gjennom utviklingsprosjektet 
«Miljøvennlig jordbruk» i Uganda 
er størrelsen på banantrærne bak 
huset et av de mest håndfaste 
bevisene på at den nye gjødselen 
gir resultater.

16 17

UTVIKLINGSPROSJEKTER
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Bakgrunn
Frelsesarmeen i Norge har i lang tid bidratt til å øke 
 ressursene hos våre Frelsesarmépartnere i Afrika – med 
særlig innsats på utviklingsarbeidet. Blant annet jobbet vi 
i fem år, med støtte fra Norad, for å innføre et  prosjekt 
vi har kalt «Trosbasert tilrettelegging», et verktøy for  
å hjelpe våre korps (menigheter) i afrikanske territorier til  
å  engasjere lokalsamfunnet rundt seg, og slik bidra til positiv 
utvikling der vi er. Frelsesarmeen er til stede i 25 afrikanske 
land. En stor Frelsesarmé i Afrika har et kjempe potensial 
som pådriver for å skape trygge og gode lokalsamfunn 
som ivaretar alle – uten diskriminering. 

I forbindelse med implementeringen av verktøyet lærte 
vi både at arbeidet måtte videreføres, og at vi var nødt 
til fortsatt å jobbe med å styrke strukturer og  systemer 
for prosjektstyring lokalt. Det er også nødvendig å bidra 
til strategisk planlegging, økt dialog og sterkere  relasjoner 
 mellom partnere. Vi så dessuten at det finnes mye 
 ekspertise og kunnskap i afrikanske territorier som alle 
kan dra bedre nytte av. For å få til dette må det jobbes 
videre med å få på plass en bedre struktur og kultur 
for  erfaringsutveksling og læring – også direkte mellom  
 afrikanske territorier.  

Mål og aktiviteter
Prosjektets overordnede mål er å bidra til at Frelses
armeen i Afrika bygger sterkere relasjoner med lokal
samfunnet der de er til stede, har gode og transparente 
systemer, finner gode og bærekraftige løsninger på lokale 
utfordringer, samt å være en organisasjon med evne til 
læring, utvikling og vekst. 

Dette vil gjøres ved å 
• styrke relasjoner (gjennom prosjektet «Trosbasert 

tilrettelegging»). 
• øke lokal kapasitet, forbedre systemer og struktur 

i organisasjonen, arbeid med strategi og langsiktig 
planlegging. 

• utvikle og dele tematisk ekspertise. 
• sikre mer dialog, gjensidige vurderinger og åpenhet 

– bygge likeverdige partnerskap. 

Kapasitets bygging for lokalt  engasjement 
og utvikling – Afrika regionalt  

LAND

5000

150
NÆRMILJØ- 

KIRKER

OVER

ÅRLIG BUDSJETT FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER I AFRIKA:

PROSJEKTER

25

38 000 000 USD

UTVIKLINGSPROSJEKTER

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 230 000  
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «11 078» 
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Bakgrunn
Frelsesarmeen har gjennom flere tiår drevet sosialt  arbeid 
blant de mest utsatte på Haiti. I hovedstaden Portau
Prince har man siden jordskjelvet i 2010 jobbet for å 
få på plass et familiesenter til støtte for foreldreløse og 
andre utsatte barn i bydelen Delmas 2. Området har en 
utbredt kriminalitet og fattigdom. Frelsesarmeens  arbeid 
og tilstedeværelse er derfor viktig og nødvendig. 

Mål og aktiviteter
Prosjektet satser på å hjelpe 300 barn og deres familier i 
Delmas 2. Familiesenteret har som mål å gi barn støtte til 
utdanning, medisinsk oppfølging og sosialhjelp. I tillegg vil 
prosjektet gi ungdommer støtte og veiledning til å komme 
ut i arbeidslivet. 

Oppfølging av familier ved hjemmebesøk er også en del 
av arbeidet. I tillegg tilbys foreldre og foresatte forskjellige 
kurs med opplæring i temaer som helse, omsorg og barns 
rettigheter. 

Familiesenter 
Port-au-Prince
HAITI • HOVEDSTAD: 
PORT-AU-PRINCE

BEFOLKNING
I DELMAS 2

380 000

AV BEFOLKNINGEN 
ER UNDER 14 ÅR

33,4 %300
BARN OG DERES FAMILIER 

MOTTAR STØTTE

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 1 100 000  
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 171» 

UTVIKLINGSPROSJEKTER
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SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK  125 000   
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 592» 

Bakgrunn
I møte med fattige rumenske statsborgere på gatene i 
Norge, jobber vi for å bistå den rumenske Frelsesarmeen, 
i å bekjempe fattig dommen der. Vi jobber også sammen 
om å utvikle en sosial bro mellom Norge og Romania, 
slik at hjemløse rumenere i Norge som må reetablere 
seg hjemme, kan få hjelp av Frelsesarmeen i hjemlandet. 

SMARTprosjektet er en fortsettelse av arbeidet 
vårt som startet opp med norske EØSmidler i 2014. 
Vi  jobber for å hjelpe fattige familier, hvorav mange er 
 etniske rom, ved våre velferdssentre i byene Ploiesti 
og Iasi. Et særlig fokus er på å hjelpe barn til å fullføre 
skole gangen. I Romania er det et svært stort frafall blant 
skoleelever, og hovedgrunnen er fattigdom. Selv om 
skole i teorien er gratis, gjør mangel på inntekt at famili
er mangler nødvendige klær, mat eller skolemateriell for  
å kunne sende barna på skolen. Mange foreldre mangler 
i tillegg selv erfaring med skole, og vet ikke hva som skal 
til for å følge opp egne barn. 

SMART jobber også med hjemløse i hovedstaden 
 Bucuresti via en mobil helseklinikk. Mennesker som bor 
ute i byen, har en høy risiko for å pådra seg skader og 
sykdom som følge av dårlig ernæring og tøft vær, ved 
siden av økt fare for vold. 

Mål og aktiviteter
Målet er å øke livskvaliteten til 1600 fattige og  marginaliserte 
ved å gi dem tilgang til sosiale tjenester. 

Våre velferdssentre er åpne fem dager i uken og har 
et etterskoletidtilbud for barn. Her tilbys leksehjelp, et 
varmt måltid og andre aktiviteter. Familiene følges opp 
av sosialarbeidere, og foreldrene får arbeidsveiledning og 
 annen støtte. Gjennom langsiktig og helhetlig hjelp ved de 
to sentrene bidrar vi til at over 200 familier får et mer solid 
grunnlag å bygge fremtiden på. 

Vår mobile helseklinikk i Bucuresti er ute på gaten tre 
ganger i uken og tilbyr veiledning, medisinske råd, varm 
suppe og tid til å lytte. De bistår også i møter med 
 offentlige institusjoner, dersom det er ønskelig. Det sosial 
og medisinfaglige teamet følger opp over 1000 hjemløse i 
byen, og bidrar til å lindre lidelse og ensomhet, og får noen 
å finne en vei ut. 

Prosjektet har også som mål å utvikle et forslag til en 
transnasjonal sosialfaglig tilnærming for å hjelpe rumenere 
som er hjemløse i Norge å finne alternativer til tigging. 

SMART 
ROMANIA • HOVEDSTAD:  BUCURESTI 

MILLIONER

BEFOLKNING

BARN LEVER

BARN DROPPER 
UT AV SKOLEN

I VEDVARENDE
FATTIGDOM

19,533 %

18 %

UTVIKLINGSPROSJEKTER
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Bakgrunn
Frelsesarmeen i Moldova startet i 1994 og har siden da 
hatt et samarbeid med Frelsesarmeen i Norge. Moldova 
regnes som et av de fattigste landene i Europa. Mange 
voksne forlater hjemmene og barna sine for å lete etter 
arbeid i andre land. Barna tas ofte vare på av besteforel
dre eller annen familie. Det er ikke alltid disse barna får 
den omsorgen og oppfølgingen som de trenger. Det gjør 
barna særlig utsatt for rus, kriminalitet og menneskehan
del. Derfor er forebyggingsprosjekter blant barn og unge 
er et viktig satsingsområde for Frelsesarmeen her. «See 
Me» er et slikt prosjekt. 

Hva går pengene til?
I dag driver Frelsesarmeen i Moldova «See Me»prosjek
tet på korps (menigheter) i fire byer. På Frelsesarmeen 
blir barna sett, noe som er et viktig mål med prosjek
tet. De får omsorg og kjærlighet, hjelp med lekser, god 
og næringsrik mat, fellesskap, lek, og de drar på utfluk
ter. Et viktig aspekt er støtte og hjelp til skolearbeid for å 
sikre at barna gjennomfører skoleløpet, slik at de ikke faller 
utenfor samfunns og arbeidslivet. Derfor har utdanning 
et spesielt fokus, og alle See Meprosjektene har ansatt 
lærere som hjelper barna med skolearbeidet. Flere korps 
og Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) i Norge støtter 
dette arbeidet og er viktige bidragsytere.

See Me 
MOLDOVA • HOVEDSTAD: CHISINAU 

AV BEFOLKNINGEN 
I ARBEIDSDYKTIG 
ALDER ARBEIDER 
I UTLANDET

BARN HAR FORELDRE 
SOM BEGGE JOBBER 
I UTLANDET 

20 000
1/4

MINST
SLIK KAN DU 

STØTTE ARBEIDET
Innsamlingsbehov: NOK 400 000 årlig  

Du kan bli fadder 
Du kan vippse til 111 146 eller 
sende en gave til 3000.15.07350 

merket «10 205» 

UTVIKLINGSPROSJEKTER
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SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET   

Du kan bli fast giver 
Du kan vippse til 111 146 

eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10573» 

Bakgrunn
Frelsesarmeen hadde et aktivt arbeid i Russland fra 1910, 
men måtte i slutten av 1918 trekke seg ut.  Arbeidet 
startet opp igjen juli 1991 under norsk lederskap ved 
oberstløytnantene Ruth og John Bjartveit. Arbeidet 
drives nå ut fra 13 nærmiljøkirker i det store landet, fra 
Vladivostok i sørøst til Murmansk i nordvest.  

 Det sosiale arbeidet er viktig, og hvert korps bygger 
sitt arbeid opp etter de ressursene og forutsetningene 
som er på hvert sted. I Murmansk startet arbeidet opp i 
2007. Frelsesarmeen i NordNorge støttet spesielt opp 
om etableringen.  

Gjennom NAV i Finnmark/Kirkenes kom Fretex Nord
Norge i god kontakt med arbeidsmarkedsetaten SST 
i Murmansk, og i 2016 åpnet Spatex (russisk Fretex) 
i  Murmansk. Denne fungerer nå svært bra og tilfører 
inntekter til det sosiale arbeidet i byen. Herfra deles mye 

klær ut til mennesker som ikke har råd til å handle dette 
selv. Mye formidles dessuten til fengsler, barnehjem samt 
via andre organisasjoner. Spatex har siden åpnet i St. 
 Petersburg og nå sist i Rostov on Don.  

Mål og aktiviteter
Nå ønsker Fresesarmeen i Murmansk å bygge opp et 
sosialsenter for å kunne gi et bedre tilbud til vanskelig
stilte grupper i byen. Senteret er et ønske fra både 
Frelsesarmeen og byens sosiale myndigheter. Behovet for 
hjelp er stort, og Frelsesarmeen ønsker i tillegg å servere 
mat, hjelpe med klær og tilby sosialfaglig og juridisk råd
givning i trygge  rammer. Mennesker vi har fokus på å nå, 
er personer med rusproblemer, bostedsløse, domfelte, 
enslige foreldre og familier med lav inntekt.  

Sosialt arbeid i Murmansk 
RUSSLAND • HOVEDSTAD: MOSKVA

I MURMANSK

BEFOLKNINGSPATEX ÅPNET I

300 0002016
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FRELSESARMEEN STARTET 
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Bakgrunn
«Sahanasilata» betyr «motstandsdyktighet», og Frelses
armeens hovedfokus er å bygge motstandsdyktighet 
i områder som er svært sårbare for klimaendringer. 
 Bangladesh er et av de mest klimasårbare landene i verden. 
Den siste forskningen viser at det blir mer tørke i nord 
og stigende havnivå i sør. 20–30  millioner  bangladeshere 
vil miste alt på grunn av klimaendringer i løpet av de 
neste 30–50 årene, og opptil 18 millioner mennesker 
risikerer å måtte flytte på grunn av havnivåstigning alene. 
Mennesker med lav inntekt er spesielt sårbare for tapene 
som følge av miljøskader og ekstreme klimaendringer, 
som skader på boliger og avlingssvikt på grunn av flom 
og sykloner, og de har heller ikke ressurser eller kapasitet 
til å tilpasse seg et miljø i endring. 

Mål og aktiviteter
Ved tiltak rettet mot landbruk, matsikkerhet, vann
forvaltning, menneskerettigheter og katastrofe beredskap, 
ønsker Frelsesarmeen å styrke de mest sårbare gruppene 
mot effektene av klimaendringer. Det vil opprettes bonde
grupper og selvhjelpsgrupper, og  gjennom dem vil det bli 
gitt opplæring i miljøvennlig jordbruk, trygge vannkilder 
og vannforvaltning, påvirkning sarbeid, markedsøkonomi 
og personlig økonomi, og helse. Frelsesarmeen vil hjelpe 
over 5000 mennesker direkte gjennom dette arbeidet, 
og opptil 20 000 indirekte. 

Sahanasilata, 
Bangladesh 
BANGLADESH • HOVEDSTAD: DHAKA

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 240 000   
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 157» 
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Bakgrunn
Seksuell utnyttelse, barnearbeid, menneskehandel, 
hjemløs het og overgrep i hjemmet er sentrale risikoer 
for mange kvinner som bor i Old Dhaka i Bangladesh. 
På grunn av ekstrem fattigdom er området preget av 
 prostitusjon, menneskehandel og kontroll av kvinner. De 
som er mest utsatt er kvinner og barn, hvor  majoriteten 
blir solgt inn i prostitusjon, og i dag er over 200 000 
 kvinner og tenåringsjenter en del av sexindustrien i 
Bangladesh. Det er sterk stigmatisering av kvinner som 
har vært del av sexindustrien, og de blir ofte avskåret 
fra familiene sine. 

Mål og aktiviteter
Det overordnede målet med prosjektet er å redusere 
alle former for overgrep og utnyttelse av utsatte kvinner 
i Old Dhaka. 

Prosjektet gir en stor mulighet for utsatte kvinner til  
å identifisere og utvikle sine egenskaper og styrker. Det 
gir også en mulighet til å komme seg fri fra overgrep, 
diskriminering og frykt for vold i hjemmet. Prosjektet 
hjelper sårbare kvinner ut av prostitusjon og styrker 
deres posisjon i samfunnet. Gjennom Frelsesarmeens 
senter i Old Dhaka tilbyr vi kvinner rådgivnings tjenester, 
yrkesopplæring, opplæring i foreldreferdigheter, livs
ferdigheter, bevisstgjøring om menneskerettigheter, og 
helseopplæring. En sentral komponent i prosjektet er 
å adressere ulikhetene mange kvinner og jenter møter 
både hjemme og i samfunnet. 

Prosjektet er også tilknyttet Others – Trade for Hope, 
Frelsesarmeens konsept for rettferdig handel. Det gir en 
del kvinner muligheten til å bli faste produsenter av varer 
som selges gjennom Others og til å få en rettferdig lønn. 

Selvstendige 
kvinner 

PROSTITUERTE 
KVINNER OG 
TENÅRINGSJENTER

200 000

19951110 FRELSESARMEEN STARTET 
ARBEIDET BLANT PROSTITUERTE 

PERSONER STØTTES AV 
PROSJEKTET ÅRLIG

BANGLADESH • BYDEL: OLD DHAKA

SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 420 000   
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «10 564» 

UTVIKLINGSPROSJEKTER
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SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Innsamlingsbehov: NOK 108 000   
Du kan bli fast giver 

Du kan vippse til 111 146 
eller sende en gave 
til 3000.15.07350 
merket «11 077» 

Bakgrunn
Siden 2002 har Frelsesarmeen i Norge samarbeidet med 
Frelsesarmeen i Myanmar. I dag inkluderer dette sam
arbeidet også Frelsesarmeen i Sveits og Australia. Det 
er mange utfordringer for de mest sårbare i Myanmar, 
både på landsbygda og i byene. Grunnet tilstedeværelsen 
til Frelsesarmeen gjennom korps (menigheter) over hele 
Myanmar når de effektivt ut til denne gruppen mennesker. 

Mål og aktiviteter
Målet med prosjektet er å sikre lokalbefolkningen 
 økonomisk trygghet og at de har kapasitet til å påvirke 
sin egen hverdag. Dette gjør Frelsesarmeen gjennom 
 aktiviteter som mikrokreditt og yrkesopplæring samt 
ved å oppmuntre lokalsamfunnet til å organisere seg i 
selv hjelpsgrupper og til å drive egne prosjekter. Vi  d river 
også opplysningsarbeid om hiv/aids og rus. I tillegg øn
sker Frelsesarmeen å styrke lokalsamfunnets kapasitet 
i møte med naturkatastrofer. Prosjektet er rettet mot 
både voksne og ungdommer.

En bedre hverdag

1915
FRELSESARMEEN STARTET 
SITT ARBEID I LANDET

MYANMAR • HOVEDSTAD: NAYPYIDAW

FAMILIER FÅR
MIKROKREDITTLÅN

265 10 000
BLIR DIREKTE STØTTET
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UTVIKLINGSPROSJEKTER
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Fadderordning

Per i dag har vi en fadderordning som kalles «gruppe
fadder». Det betyr at du ikke er ene giver til ett barn, 
men at du er med og støtter én eller flere grupper 
av barn i alderen 0–18 år. Slik sikrer vi stabilitet for 
alle barna, og du får høre forskjellige historier fra 
barna du støtter, fra deres familier, eller fra de som 
leder aktivitetene for barna som kan fortelle litt mer 
helhetlig hva pengene brukes på. Du vil motta fad
derbrev med god informasjon om hva pengene går 
til to ganger i året. 

HVORFOR BLI FADDER? 
Å bli fadder er en konkret måte du kan hjelpe barn 
og unge i andre deler av verden på. For  under  
10 kroner dagen kan du bidra til å gi noen en bedre 
fremtid. Mange synes også at fadderskap er en fin 
måte å lære om andre land og kulturer på.  

HVEM GIR DU TIL? 
Som fadder støtter du flere barn og unge i ett av 15 
land. Vi har i dag prosjekter over hele verden hvor 
det er noen som sårt trenger nye faddere. 

HVA GIR DU TIL? 
Du kan være med på å støtte skoler, dagsentre, 
barnehjem og arbeid blant barn med nedsatte 
funksjonsevner. Vi vet at familier spiller en  sentral 
rolle i barns utvikling. Du har derfor også mulighet 
til å støtte utvikling av forebyggende omsorgs tiltak 
for barnefamilier. 

HVORDAN BLI FADDER? 
Send epost til post@frelsesarmeen.no, ring oss 
på telefon 22 99 85 00, eller besøk våre nettsider 
frelsesarmeen.no/fadder.   

Takket være våre givere har vi hjulpet mange barn til 
bedre sosiale vilkår og gitt flere mulighet til utdanning og 
et bedre liv. Men det er mange som fortsatt trenger hjelp! 

34 35

FADDERPROSJEKTER
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Bakgrunn
På «Frelsesarmeens integrerte barnesenter» bor jenter 
og blinde gutter fra fattige familier. Senteret, som ligger 
i Savar like utenfor hovedstaden Dhaka, tilbyr 350 elever 
skolegang. Senteret er det eneste i dette området som 
gir fattige og blinde mulighet til skolegang. De har gode 
lærere, og skolen er anerkjent av lokale myndigheter. Den 
anses som et svært viktig tilbud for marginaliserte grupper 
i samfunnet.

Hva går pengene til?
Prosjektets mål er å sikre utdanning for fattige og 
blinde. Den vanlige oppfatningen i Bangladesh er at 
guttene  prioriteres når det kommer til utdannelse, 
men Frelsesarmeen ønsker å endre dette synet ved å 
inkludere jenter på lik linje med gutter i undervisnings
programmet. I tillegg til mat, losji og skolegang, går 
fadder støtten til yrkesopplæring i praktiske fag, som for 
eksempel snekker arbeid. 

Frelsesarmeens 
integrerte 
barnesenter
BANGLADESH • HOVEDSTAD: DHAKA 

ELEVER

TILBYR
SKOLEGANG TIL

350 1971
FRELSESARMEEN STARTET 
SITT ARBEID I LANDET

50 000
BLINDE ELLER 
SVAKSYNTE BARN
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Bakgrunn
I Den dominikanske republikk støtter fadderordningen 
Frelsesarmeens arbeid blant barn og unge, og ikke en 
spesifikk institusjon. Arbeidet blir gjort i samarbeid med 
tre korps i Cotui, Moca og Tres Brazos. Barna kommer 
fra svært fattige familier. Forholdene gjør at disse barna 
lett rammes av feilernæring, og de har dårlige lærings
forutsetninger og resultater på skolen. I de spesifikke 
områdene hvor arbeidet med barn støttes, beregnes 
det at opptil 40 % av barna er feilernært, og at 25 % 
har følgesykdommer som gjør at de ikke kan delta regel
messig i skolegangen. 

Hva går pengene til? 
Som fadder bidrar du til at barn og unge får hjelp og 
støtte til skolegang, at deres grunnleggende behov, for 
blant  annet mat, blir dekket, og at det tilbys et trygt og 
godt miljø hvor de fritt kan utvikle seg til å bli gode og 
ansvarsfulle voksne. Målet med fadderstøtten er at vi ved 
å møte hvert barns grunnleggende behov, kan bidra til en 
sunn utvikling og bedre livskvalitet, slik at hver enkelt kan 
oppnå sitt fulle potensial. Derfor tilbys det også forskjel
lige  aktiviteter som lek og sport, utflukter og kurs. I tillegg 
gis det støtte til sosiale samlinger, helligdager og feiringer  
– blant annet bursdagsfeiringer med tilhørende gaver.

Barn og unge 
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK • HOVEDSTAD: SANTO DOMINGO

1995295 FRELSESARMEEN 
STARTET SITT ARBEID 

FULLFØRER IKKE 
BARNESKOLENBARN BLE 

STØTTET I 2019

40 %
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Bakgrunn
Matumaini skole har i over 20 år tilbudt grunnskole
utdanning på internat for barn med nedsatt funksjonsevne 
og albinisme. Skolen startet opp i DarEsSalaam med ni 
hjemløse barn med nedsatt funksjonsevne, men er nå 
den største av sitt slag i Tanzania, med plass til over 200 
barn. Mange av barna er foreldreløse. Barn med nedsatt 
funk sjonsevne er vanligvis ikke ønsket, spesielt av fattige 
 foreldre, som ser at det er vanskelig å ha et barn som kan
skje aldri kan tjene egne penger til seg selv eller familien. 

Hva går pengene til?
Fadderstøtten bidrar blant annet til skolens daglige drift, 
i tillegg til barnas hjelpemidler, opphold på internatet og 
deres skolegang. Matvarer, klær, skolemateriell, hygiene
artikler og medisinsk oppfølging er store utgiftsposter, 
og fadderpengene er dermed et viktig bidrag til den 
helhetlige oppfølgingen. Barna får også tilbud om fritids
aktiviteter, utflukter og høytidsfeiringer, som bursdager. 
Skolen har et eget ortopedisk verksted som lager og 
tilpasser krykker og andre hjelpemidler til hvert enkelt 
barn. I tillegg er det tilknyttet en fysioterapeut og en 
aktivitør, som hjelper barna som trenger behandling, for 
eksempel etter operasjoner. 

Matumaini 
TANZANIA • HOVEDSTAD: DODOMA
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– Jeg har venner på skolen 
og så har jeg mange  venner 
i Frelsesarmeen. Her  hjelper 
de meg med leksene. Jeg 
trenger mer hjelp med 
matte enn med de andre 
fagene. Jeg  liker offiserene  
i Frelsesarmeen veldig godt. 
De hjelper meg så jeg kan 
lære mer om dyr. Og så er jeg 
er veldig takknemlig for all 
maten vi får her. Det er deilig 
mat hver gang jeg drar dit. 

Joseily

42 43
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Bakgrunn
«Kingston skole for blinde og svaksynte» ble startet i 
1927, og var registrert som en privat institusjon fram 
til 1956, da skolen ble godkjent av regjeringen på bak
grunn av sin akademiske kompetanse. Skolen ligger på et 
stort område der Frelsesarmeen blant annet har korps 
(menighet) og barnehjem. Skoleområdet er tilrettelagt 
for å hjelpe elevene med å orientere seg, samt store 
klasserom og bygninger tilrettelagt for elevene. Skolen 
har plass til rundt 150 elever, og tilbyr skolegang fra 
1. til 10. klasse. Det er også en avdeling for døvblinde 
med plass til 20 elever, og det tilbys yrkesopplæring. 
Et stort bibliotek inneholder den største samlingen av 
blindeskriftbøker i Karibia. 

Hva bidrar støtten til?
En trygg og god oppvekst med mulighet for ut danning 
er viktig. Fadderstøtten bidrar til å dekke utgifter til 
blant   annet skolegang, mat, klær, losji, hygieneartikler, 
transport utgifter (til og fra skole), legebehandling og 
 medisiner. Støtten går også til undervisning i nød vendige 
ferdigheter som mobilitet, orientering, maskinskriving og 
blindeskrift. Vi støtter også blindeskolens integrerings
program som hjelper blinde og svaksynte elever ved 
o rdinære skoler. Elevene blir tilbudt leksehjelp og 
oppfølgings besøk på skolene. 

Skole for 
blinde og svaksynte
JAMAICA • HOVEDSTAD: KINGSTON
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Nødhjelpsarbeid

«Vi var der – Vi er der – Vi blir» 
Flere millioner mennesker påvirkes hvert år av  katastrofer. 
2020 og 2021 har vært sterkt preget av covid19. 
 Covid19, også kjent som koronaviruset, skaper store 
 utfordringer for hele verden. Det vi opplever i Norge, 
har langt mer ødeleggende effekt i land som har  svakere 
helsevesen. I tillegg krever sosiale støtteordninger og 
krise pakker offentlige midler mange land ikke har. De 
som er mest sårbare og utsatt for katastrofer, er de fat
tige og marginaliserte.  

Ved katastrofer i utlandet formidler Frelsesarmeen i 
Norge økonomisk støtte gjennom den internasjonale 
Frelsesarmeens nødhjelpsapparat. Vårt utbredte nett verk 
og sterke lokale forankring gjør at vi raskt og  effektivt kan 
yte nødhjelp, selv i situasjoner der det kan være vanskelig 
å nå inn utenfra.  

Når mennesker rammes av katastrofer oppstår det ofte 
store behov som strekker seg langt utover den tiden som 
situasjonen er i de medienes søkelys. Derfor er det svært 
viktig med et langsiktig perspektiv på nødhjelpsarbeidet. 
Frelsesarmeen er til stede gjennom både nødhjelpsfasen 
og gjenoppbyggingsfasen.  

46
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SLIK KAN DU 
STØTTE ARBEIDET

Kontonummer 3000.42.00000
Vipps 111 146

Med din hjelp kan vi handle  
raskt når katastrofer  

inntreffer!

NØDHJELPSARBEID

Aldri før har vi måttet stå overfor en pandemi som 
korona pandemien i moderne tid. Den har rammet oss 
alle ytterligere og avslørt gapet mellom de rike og de 
fattige. Ulikhetene vi står overfor ved mer «normale» 
tilstander, har desto mer vært til stede under ekstra
ordinære tider. Ifølge anslag fra Verdensbanken vil ca. 100 
millioner mennesker gå tilbake til å være ekstremt  fattige 
på grunn av pandemien, den første økningen i global 
 fattigdom siden 1998. 

Frelsesarmeen er i en unik situasjon fordi vi er til stede i 
mange land og har lange relasjoner til nærområdene og 
den lokale befolkningen der vi er. Derfor har det vært 
helt naturlig for Frelsesarmeen å engasjere seg sterkt 
i nødhjelpsarbeidet forårsaket av koronapandemien. 
 Hovedområdene for respons er følgende: 
• Smittevernstiltak 
• Matutdeling  
• Utstyr til sykehus og klinikker 
• Styrking og støtte til korps, sentre, skoler  

og barnehjem 

Frelsesarmeens sykehus i India tar imot og behandler 
pasienter med korona, klinikker i Ghana  administrer 
 vaksiner, Frelsesarmeen sprer viktig informasjon 
 gjennom skoler i Kina, og ikke minst har Frelsesarmeen 
delt ut mat og hygieneartikler til millioner av mennesker 
verden over. Dette har vært mulig ved hjelp av  offiserer, 
 soldater,  frivillige og ansatte som har møtt opp og  hjulpet 
 mennesker i nød, og på grunn av støtten vi har kunnet 
gitt fra blant annet Norge.  

Når vi framover hjelper mennesker med å gjenoppbygge 
et mer normalt liv, kan vi alle være en del av og bidra til 
den prosessen ved å be for de millioner av mennesker 
rundt om i verden som har mistet sine nærmeste, eller 
sitt levebrød. Har du mulighet, kan du også bidra med 
økonomisk støtte videre. 

Koronapandemien
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Others er Frelsesarmeens konsept for rettferdig  handel 
og skaper arbeid for mennesker som ellers ville stått 
bakerst i arbeidskøen. Produsenter rekrutteres gjennom 
Frelsesarmeens lokale, sosiale arbeid i Bangladesh og Kenya. 

Others støtter blant annet prosjekter for økonomisk ut
vikling i slumområder og på landsbygda, inkludert arbeid 
med mennesker som har vært utsatt for prostitusjon og 
menneskehandel.  

Produksjonsarbeidet gir inntekter som blir til daglig brød, 
husleie og nødvendige medisiner. En rettferdig lønn gir 
også rom for sparing og langsiktige investeringer som for 
eksempel husdyr og utdanning for barna. 

Produktene fra Others er håndlagde og forteller sin 
unike historie om håndverk, håp og stolthet. Noen 
av  produktene springer fram fra lokale håndverks
tradisjoner, mens andre er utviklet i samarbeid med 
norske designere. Others’ varer finner du i nettbutik
ken www. others.no, hos kjeder som Kitch'n, Princess 
og Ark, og i en mengde andre enkeltstående butikker i 
Norge. Others tilbyr også bedriftsgaver og leverer varer 
til større arrangementer. 

For mer informasjon og kontaktopplysninger, 
besøk www.others.no

Trade for hope

RETTFERDIG HANDEL

50 51



Takk for din gave!

Vipps:
111146

Gavekonto: 
3000.15.07350

Nødhjelpskonto:
3000.42.00000

Seksjon for
internasjonal utvikling

22 99 85 00post@frelsesarmeen.no www.frelsesarmeen.no/internasjonalutvikling @internasjonalutvikling


