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OM INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE  
 

 

 

 
Utdanning – et av IBHN’s primære mål – skal være både for jenter og gutter,  

og kan finne sted hvor som helst! 

 

 

 

 



5 
 

Visjon 

 
Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i utviklingsland.  

 

Formål 

Å bedre levekår for barn i utviklingsland gjennom:  
 

Fjernadopsjonsprogram.  

 

Støtte til barnehjelpsorganisasjoner i utviklingsland 
 

Internasjonal Barnehjelp Norge – definisjon av visjon og formål 

«En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En 
visjon er altså en slags fremtidsdrøm. Begrepet visjon kan også sammenlignes 
med målsetting, og er spesielt anvendbar hvor man setter en visjon for 
hvordan man vil at f.eks. organisasjonen skal opereres med tanke på kultur, 
posisjonering i markedet og mer». 

 

 
 
 

På nivå handlingsplan er IBHN sitt arbeid i India! 
 

 
         På vei til skole i nye klær!    Ro og orden under skolemåltidet! 
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STYRETS BERETNING 2016 

Generelt 

Internasjonal Barnehjelp Norge (IBHN) ble stiftet i 2011, og har forretningsadresse 

i Oslo.  

Internasjonal Barnehjelp Norges  visjon er å gi trygge, gode og faglig berikende 
miljøer for barn i utviklingsland. Formålet er å gi bedre levekår gjennom 
fjernadopsjonsprogram og støtte til barnehjelpsorganisasjoner i utviklingsland. 
 
Organisasjonen samarbeider gjennom det internasjonale nettverket og 

søsterorganisasjonene i Amerika og India.  Vår prosjektportefølje omfatter så langt: 

1. Fjernadopsjonsprogram i samarbeid med SevaChild International i Amerika, 

SevaChild India, SOTE (Salt of the Earth i England) og gjennom organisasjonen 

MASARD i Bangalore.  Antall barn opptatt i våre programmer: 

a. I landsbyer i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu     251 barn 

b. I slumområder i delstaten Karnataka          73 barn 

c. På barnehjem i delstatene Karnataka, Tamil Nadhu og  

Himachal Pradesh              31 barn 

2. Rehabiliteringsprogram for hus, skoler og bedret vannforsyning til landsbyer i 

delstaten Tamil Nadhu i samarbeid med SevaChild International i Amerika, 

SevaChild India, SOTE og gjennom organisasjonen MASARD i Bangalore.  

3. I samarbeid med SevaChild India, SevaChild International og våre andre indiske 

samarbeidspartnere administrerer vi et av India’s raskest voksende vitamin A-

programmer og nådde i 2016 følgende mål: 

a. Distribusjon av vitamin A-kapsler til 1.364.800 barn administrert ut fra vårt 

lokale kontor i byen Hyderabad. 

b. Arbeidet med distribusjonen av vitamin A-kapslene ble utført i nært 

samarbeide med: 

i. 179 partnere over hele India som til sammen administrerte 862 

frivillige arbeidere til formålet 

ii. 357 religiøse helsesentra over hele India 

iii. 168 politiske frontfigurer i nærområdene over hele India 

iv. 134 offentlige helsesentra over hele India 

v. 63 private sykehus over hele India 
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vi. 133 helsesentra eksklusivt for barn over hele India 

vii. 73 privatpraktiserende leger i bynære områder over hele India 

viii. 287 andre institusjoner både i bynære områder og på landsbygda 

over hele India  

Internasjonal Barnehjelp Norge støtter og samarbeider med SevaChild India på flere 

områder. SevaChild India er bygd opp som en samarbeidsplattform for andre indiske 

organisasjoner som jobber med og for barn. Organisasjonen er en 

medlemsorganisasjon for indiske organisasjoner der selv de minste indiske frivillige 

organisasjonene kan være medlemmer for å dele erfaringer med hverandre, utnytte 

hverandres ressurser bedre og tiltrekke seg mer støtte fra både lokale, nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder. 

Styret ser dette som en viktig del av virksomheten og vil støtte dette arbeidet både 

økonomisk, med kompetanse og internasjonale nettverk.    

Styret har i 2016 bestått av: 

             
    Odd Magne Reitevold           Ola Grønn-Hagen   Rick Carlton 

    Styreleder       Nestleder  Styremedlem fram til årsmøtet 

             den 10. mars 2016 

    

      
    Tone Marie Ingulstad     Astrid Strøm  Inger Sylvia Johannesson 

Styremedlem etter årsmøtet      Vararep.         Vararep 

     den 10. mars 2016. 

             

Det er i 2016 avholdt 4 styremøter. 

     

Årets resultat 

Årets resultat ble et overskudd på kr 2 845,35 som gir organisasjonen en positiv 

egenkapital.   
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Personal, helse, miljø og sikkerhet 

Per 31.12. hadde vi ingen betalte årsverk. Alt arbeid er utført vederlagsfritt av så vel 

styrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder. I den forbindelse ansees både 

arbeidsmiljøet og sykefraværet som tilfredsstillende. 

Ytre miljø 

Virksomheten både i Norge og India har marginal påvirkning på det ytre miljøet. 

Sammen med vårt eget kontor og våre indiske/amerikanske partnere har vi et sterkt 

fokus på bærekraft i vårt utviklingsarbeid. Temaet er også sentralt i alle prosjekter.  

Likestilling 

På grunn av manglende ansettelser består staben i dag av 1 mann og 1 kvinne på 

frivillig basis.  

Framtidsutsikter 

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Det er etter styrets 

oppfatning ikke forhold som skulle tilsi noe annet. Styret har igangsatt flere konkrete 

aktiviteter for å forbedre aktivitetsnivået gjennom verving av faddere, donering av 

bidrag fra personer / firmaer samt om økonomisk støtte fra ulike institusjoner. 

Oslo 28. mars 2017 

 
Odd Magne Reitevold,  

styreleder 
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IBHN sin bruk av innsamlede midler 

 

 
 

IBHN har som mål å bruke minst mulig av de innsamlede midler til administrasjon. I 2016 klarte vi å holde 

administrasjonsprosenten på 14%, mens hele 86% av de innsamlede midlene gikk til formålet. 

  
 

Internasjonal Barnehjelp Norge/SevaChild Norway er avhengig av 
gaver fra våre givere! 

 
 
 

 
 
 
Om du ønsker å være med på å støtte vårt arbeid kan du gjøre det ved å bruke 

knappen ovenfor! 
 
 
 
 
 
 
 

86% 

14% 

Slik brukte IBHN de innsamlede midler i 2016 

Formål

Administrasjon

https://www.sevachild.org/nrn/how-you-can-help.php
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IBHN er en del av «SevaChild familien» i U.S.A og i India, og har i Norge det 
engelske navnet «SevaChild Norway». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      

 
 

SevaChild International: Ikke-religiøs organisasjon med sitt hjemmekontor i Los 

Angeles, California. I USA arbeider organisasjonen med rekruttering av faddere til 

arbeidet i India og innsamling av penger til vitamin A programmet, et program som 

retter seg mot barn under 5 år. I tillegg samles det også inn penger til diverse, 

generell støtte til indiske barnehjelpsorganisasjoner. SevaChild International er 

registrert som en ideell organisasjon i USA (501 (c) (3)). En slik registrering 

innebærer at organisasjonen er registrert med hensikt ikke å generere profitt.  

 

Styret i SevaChild International 

 
 

           Rick Carlton                Ed Kelly       Marc Vendetti            Scott Endsley 
 

 

 

 

 

https://www.sevachild.org/


11 
 

 

 
 

SevaChild India: SevaChild India er tilknyttet en internasjonal allianse av  

hjelpeorganisasjoner for barn opprettet som et svar på den uutholdelige situasjonen 

som millioner av Indias underprivilegerte barn lever under. Organisasjonen arbeider 

mot et stort humanitært nettverk over hele India, der selv de minste indiske frivillige 

organisasjonene kan være med for å dele erfaringer med hverandre, utnytte sine 

resursser bedre og tiltrekke seg mer støtte fra både lokale, nasjonale og 

internasjonale finansieringskilder. SevaChild India koordinerer midler fra 

Internasjonal Barnehjelp Norge og SevaChild International, i tillegg til generell 

pengeinnsamling og fadderverving i selve India. 

SevaChild India forvalter også en av Indias raskest voksende humanitære nettverk 

som gir livreddende mikronæringsstoffer til mer enn 1.000.000 barn hvert år. 

 

Styret i SevaChild India 

 

    
 

    Vinod Malhotra          Ankush Mehra             S. A. Daniel       Dr. John L. Fernades 

 

 

 
 

 
 

https://www.sevachild.org/in/index.php?ref=int
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Siden 1988 har «Salt of the Earth» samlet inn over 35 millioner kroner  for å 

finansiere en rekke utviklingsprosjekter på den indiske landsbygda gjennom 

våre partnere i delstaten Tamil Nadu. 

 

Salt of the Earth er en engelsk organisasjon grunnlagt i 1988 og som arbeider for å 

dramatisk forbedre livene til noen av de mest vanskeligstilte samfunn i delstaten 

Tamil Nadu i India gjennom lokale partnerorganisasjoner. 

Salt of the Earth støtter sine lokale partnere i arbeidet med de fattige på landsbygda 

og vanskeligstilte og neglisjerte i landsbyer i Tamil Nadu. 

 

Fra slutten av 2015 ble denne organisasjonen en del av vårt nettverk gjennom vårt 

fjernadopsjonsprogram og vårt samfunnsutviklingsprogram i delstaten Tamil Nadhu. 

Organisasjonen har i en årrekke arbeidet i India, og styret og ansatte i 

organisasjonen består for det meste av indiske etterkommere som er bosatt i 

England. 

 

 
       Representanter for styre og ansatte fra «Salt of the Earth» på besøk ved barnehjemmet Ashanilaya i Bangalore 
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FAKTA OG NOEN NØKKELTALL OM LANDET INDIA 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offisielt navn:Bharat (hindi) 

Republic of India (engelsk) 

Norsk navn: Republikken India / Statsform: Republikk i Asia / Hovedstad: New Delhi  
Innbyggertall: 1 295 291 543 / Landareal: 2 973 190 km² / Totalareal: 3 287 260 km²  
Innbyggere per km²: 435,66 / Offisielt/offisielle språk: Hindi, engelsk  
Religion: Hinduisme, islam, buddhisme, sikhisme, jainisme, kristendom / Nasjonaldag: 26. 
januar  
Statsoverhode: Pranab Mukherjee / Statsminister: Narendra Modi / Mynt: Rupi à 100 paise  
Symbol: ₹ / Valutakode: INR / Nasjonalsang: Jana Gana Mana  
Kilde: Verdensbanken (innbyggertall 2014, landareal 2015, totalareal 2015) 
 

http://data.worldbank.org/country/in
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P R O G R A M A R B E I D 
 
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. 
 
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en 
felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har 
vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner 
mennesker har kommet med innspill i prosessen. 
 

 
En menneskelig rekke danner FN-symbolet 
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Her er FN’s bærekraftsmål! 
 

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har 
mulighet til å stoppe klimaendringene. 

Ban Ki-Moon 

 

Mål 1.  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

Mål 2.  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 
landbruk 

Mål 3.  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

Mål 4.  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle 

Mål 5.  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 

Mål 6.  Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold 
for alle 

Mål 7.  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig 
pris for alle 

Mål 8.  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle 

Mål 9.  Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon 

Mål 10.  Redusere ulikhet i og mellom land 

Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige 

Mål 12.  Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av 
dem* 

Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling 

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig 
utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle  

Mål 17. Styrke gjennomSføringsmidlene og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling 
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To av bærekraftsmålene i FN’s erklæring er God Helse og God Utdanning - mål 
som opptar Internasjonal Barnehjelp Norge spesielt. Her kan du lese litt mere 
om dette. 
 

 

                    Mål 3: Sikre god helse og       Mål 4: Sikre inkluderende,     

     fremme livskvalitet for alle,      rettferdig og god utdanning 

      uansett alder        og fremme muligheter for  

          livslang læring for alle 

God helse  

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig 
utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og 
minske mødre- og barnedødelighet i verden. 

 Flere har tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. 
 Færre blir smittet av sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og 

HIV/AIDS.  
 Vaksiner mot meslinger har hindret 15,6 millioner dødsfall siden år 2000. 

Dette viser hvor viktig det er at alle har tilgang på vaksiner mot 
barnesykdommer. 

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 
15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store 
helseutfordringer må håndteres. 

På verdensbasis har barnedødeligheten sunket med over halvparten mellom 1990 og 
2015. Allikevel er en av de største utfordringene som gjenstår er å ta vare på de 
minste. Små barn er avhengig av god ernæring, rent vann, tilgang til helsetjenester, 
bolig, og omsorg fra voksne for å overleve og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn i 
verden mangler minst én av disse faktorene.  
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       For å nå målgruppene på landsbygda taes mobile      IV/AIDS utfordringene er en stor del av helseutfordringene 

           helseklinikker i bruk 

 

God helseopplysning kan avskaffe situasjoner og lidelser som dette! 

God utdanning  

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Mål fire sier derfor at 
alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.  

Den viktigste faktoren som avgjør om et barn får gå på skole er om han/hun vokser 
opp i en fattig eller rik familie. I tillegg har det noe å si om familien bor i by, eller på 
landsbygda. Barn som bor i byer og tettsteder går oftere på skole enn barn som bor 
på landsbygda. Barn fra fattige familier slutter ofte tidligere, eller får aldri mulighet til 
å begynne, på skolen.  

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. 
Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en 
formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det 
fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive. 

Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskole, men mange 
slutter før de skal begynne på ungdomsskolen. Jenter er spesielt sårbare i denne 
sammenhengen. Det hjelper ikke alltid å få begynne på skole, hvis man ikke får 
mulighet til å fullføre utdannelsen. 
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Bærekraftsmålene fokuserer på kvalitet i utdanningen. Nesten alle barn begynner på 
skolen, men ikke alle får en utdanning av god kvalitet. Dette fører til at barn fullfører 
skolegang uten å ha tilegnet seg den kunnskapen og ferdigheten de trenger for å 
leve gode liv.  

 

I et land som India er muligheter for ny teknologi               Ikke akkurat Ipad, men det funker utmerket 
i undervisningen viktig, spesielt på landsbygda 

 
 

 
 

Retten til å motta undervisning, og å lære! 
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Om fadderbarn  

Og IBHN sine programmer i India 

 

 
 

Ved utgangen av 2016 hadde vi: 355 fadderbarn: 75 % jenter og 25 % gutter – i våre programmer! 

 

 

 
Besøk til våre Indiske prosjekter foregår vanligvis en gang per år 

(Nestleder i styret i IBHN og daglig leder i IBHN sammen med et av våre fadderbarn) 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Landsbyen BUDIGERE

Egipuraslummen

Roopenagraharaslummen

TMG Kote landsbyen

Landsbyen PATAKOTTE

ASHANILAYA barnehjem

HIM JYOTI - jenteskole

Gutter

Jenter
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1. FJERNADOPSJONSPROGRAMMET 

Gjennom fjernadopsjonsprogrammet ønsker vi å bidra til at barn får oppfylt sine 

rettigheter, slik at de kan ta ressursene sine i bruk til beste for seg selv og 

samfunnet rundt. I fjernadopsjonsprogrammet står barna i sentrum. For å skape 

tryggere oppvekstvilkår og hjelpe omgivelsene til å ta seg av barna sine, 

fokuserer vi også på familien og lokalsamfunnet. Programmet har derfor en langt 

større målgruppe enn bare fadderbarna. På grunn av tradisjoner, fattigdom, 

utrygghet og dårlig kvalitet på mange skoler får færre indiske jenter mulighet til å 

fullføre skolegangen sin. Derfor forsøker vi å tilstrebe et forhold på rundt 80 

prosent jenter og 20 prosent gutter av de fadderbarnasom er med  i våre 

programmer. 

For å få maksimalt ut av den pedagogiske støtten anser vi det som viktig å 

kombinere denne støtten med familieutvikling, f.eks helse og ernæring. I tillegg er 

samfunnsutvikling også en integrert del av vårt fjernadopsjonsprogram. Etter 

hvert som barna i våre fjernadopsjonsprogrammer blir eldre, vil høyere utdanning 

i en rekke former gjøres tilgjengelig for ungdom som ønsker å studere videre. 

Filosofien her er å gjøre studentene bedre klar for arbeidslivet gjennom egnede 

arbeidsplasser i forhold til den utdanningen de har. 

«Selv om du får bilde av et spesielt barn, vil de pengene du gir være med på å hjelpe alle 

barna og deres familier som er tatt opp i våre programmer. Vi kan ikke gi det ene barnet 

eller familien brød mens et av de andre står og ser på uten å få mat. Pengene er kort fortalt 

en hjelp til alle barna, deres søsken, familier og nærområdet hvor vi arbeider». 

 

Utdanning, helse og ernæring – 3 viktige komponenter i vårt fjernadopsjonsprogram 

 

Familierådgivning og områdeutvikling – 2 viktige komponenter i vårt fjernadopsjonsprogram 
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1.1 Utdanning 

 

  Selv om våre studieforhold er enkle ser vi alltid fram til å kunne lære 

Vår støtte til utdanning gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 Støtte til skoleuniform, skolemateriell, transport og  

           skolepenger 

 Støtte til skolenes infrastruktur, utstyr og skolemiljø 

 Uformell utdanning for barn og unge som har sluttet på        

           skolen 

o Yrkesrettede kurs 

o Studieklasser, eksamensforberedende klasser og  

                      foreldremøter 

o Kreative workshops, personlig utvikling og  
                      hobbyklasser 

o Små bibliotek med bøker og CD-er 
 

 

Enkle forhold på skolen – men det hindrer heldigvis ikke læring 

      

 Analyse 

 

SKOLE OG UTDANNING I 

INDIA! 

India har lang tradisjon 
for læring og 
utdanning. Landet 
presenterer et bilde av 
imponerende 
vitenskapelig og 
teknisk fremgang, 
samtidig som det 
fremviser massiv 
analfabetisme og et 
svakt 
utdanningssystem. 

Ifølge beregninger fra 
UNESCO var vel 42 % 
av befolkningen over 
15 år analfabeter i 2000. 
Men det er store 
geografiske og 
kjønnsmessige 
forskjeller. I Kerala er 
det bare 6 % 
analfabeter. I de fire 
delstatene i det såkalte 
hindibeltet, Bihar, Uttar 
Pradesh, Madhya 
Pradesh og Rajasthan, 
bor nesten 50 % av 
landets analfabeter. 
Kvinnene utgjør 

2
/3 av 

analfabetene. 

 

http://snl.no/India
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2.1 Helse og HIV/AIDS 

 
Amming – fortsatt viktig for folkehelsen! 

 

Vår støtte til helse og HIV/AIDS gjennom 

fjernadopsjonsprogrammet 

 

o Helsesjekk for barn og lokalsamfunn 

o Støtte ved kritisk sykdom 

 

 
Ikke bare barna i vårt fjernadopsjonsprogram får helsesjekk 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analyse 

 

HELSE OG HIV/AIDS I 

INDIA 

Tross en raskt voksende 
økonomi står verdens nest 
mest folkerike land fortsatt 
overfor store utfordringer. 

Et voksende problem i 
India! 

Siden 1990-tallet har 
HIV/AIDS blitt et stadig 
voksende problem i India, 
og FN estimerer at ca 2,4 
millioner lever med HIV i 
landet. Dette gjør India til et 
av de landene i verden 
hvor flest mennesker 
berøres av HIV/AIDS 
epidemien. Behovene er 
store - både når det gjelder 
forebygging og når det 
gjelder å ivareta de 
menneskene som allerede 
er smittet. Nå er også 
livsstilsrelaterte 
sykdommer, som diabetes 
og høyt blodtrykk, et 
økende helseproblem.  
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3.1 Ernæringssituasjonen i India 

«Små barn er avhengig av god ernæring, rent vann, tilgang til 

grunnleggende helsetjenester, bolig, og omsorg fra voksenpersoner 

for å overleve, vokse og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn i verden 

mangler minst én av disse sentrale forutsetningene». 

 

Viktigheten av god og ri8ktig ernæring er ikke alltid helt forstått av verdens befolkning! 

Vår støtte til ernæring gjennom 

fjernadopsjonsprogrammet 

 

o Felleskjøkken eller matrasjoner 

o Ernæring for underernærte barn og voksne   

                     (særlig gravide og eldre) 

 

 

Opplysningsarbeid ved ernæring er viktig 

  

 

 

 

 

ERNÆRINGS- 

SITUASJONEN I INDIA 

Hvorfor klarer ikke rike 
India å bekjempe kronisk 
underernæring? 

India har siden frigjøringen 
fra Storbritannia i 1947, 
klart å redusere betraktelig 
og antakelig unngå helt de 
store hungersnødene. 

Over 15 prosent 
befolkningen er 
underernært, og blant barn 
under fem år har 39 
prosent lav vekstrate i 
forhold til alder som 
følge av underernæring. En 
FAO-rapport som ble gitt ut 
i fjor, konkluderer med at 
større økonomisk vekst 
verken har ført til høyere 
generelt matforbruk i 
befolkningen eller bedre 
matvaner.  

Forskerne mener likevel at 
den største skampletten på 
Indias utviklingshistorie 
har å gjøre med den store 
andelen mennesker – 
anslått til å være hundrevis 
av millioner – som lider av 
underernæring. 
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4.1 Familieutvikling 

Vår støtte til familieutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

o Støtte til å skape/utvikle egen arbeidsplass 
o Små reparasjoner av hus 
o Veiledning 

 

En av komponentene i et familieutviklingsprogram 

 

Og bo må man jo! 

 

 

 

FAMILIEUTVIKLING I INDIA 

Familiearbeid er en 
integrert del av et 
fjernadopsjonsprogram. 

Målet med et 
familieprogram er at 
familiene skal bli i stand til 
å forsørge seg selv og bli 
uavhengige av økonomisk 
bistand fra andre. En slik 
prosess involverer hele 
familien og kan ta flere år. 
Familiearbeid omdefinerer 
hvordan helse-, 
utdannings- og andre 
tjenester ytes, fra 
kriseorienterte og 
fragmenterte tjenester til 
en helhetlig tilnærming 
som styrker familiens egne 
ressurser. Familiearbeid 
legger vekt på partnerskap, 
gjensidig respekt, samspill 
og familiefokuserte 
tjenester.  
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5.1 Kapasitetsbygging av lokalsamfunn 

Vår støtte til områdeutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 Bevisstgjøring om blant annet helse, hygiene, hiv/aids            

           og pubertet 

 Selvhjelpsgrupper for kvinner, ungdomsgrupper og  

           landsbyutviklingsgrupper 

 Rettighetsarbeid i forhold til menneskerettigheter,  

           Kvinners- og barns rettigheter 

 Vann 

 

ette må kunne kalles for umenneskelige boforhold? 

 
Vann renner overalt på denne vår jord! 

 
 
 

 

 

KAPASITETSBYGGING AV 

LOKALSAMFUNN 

Målet med 
lokalsamfunnsprogrammer 
er å utvikle bærekraftige 
lokalsamfunn basert på 
sosial likhet og gjensidig 
respekt. Det sentrale i 
programmet er at 
enkeltindivider og grupper 
gis mulighet til å bruke sine 
evner og kompetanse til å 
skape endringer i sitt 
lokalmiljø. Dette bidrar til at 
de i større grad kan ivareta 
sine egne interesser. 

Samfunnsarbeid er et vidt 
begrep som brukes både i 
praktisk sosialt arbeid 
rettet mot enkeltindivider 
og grupper i et lokalmiljø 
og blant samfunns- 
planleggere, aktivister og 
fagfolk for å bedre ulike 
sider av et lokalsamfunn. 
Målet med samfunnsarbeid 
er å styrke enkeltindividers 
og gruppers evner og 
ferdigheter til å påvirke 
utviklingen av sitt eget 
lokalsamfunn. 
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Vitamin A-programmet 

 

 

IBHN’s formål gjennom dette samarbeidsprosjektet med 
alle «SevaChild» organisasjonene er å nå så mange mødre 
og deres barn via mikronæringsstoffer for derigjennom å 
forbedre helsen generelt 

6.1 Vitamin A er nødvendig for: 

 Godt syn 
 Normal vekst og bendannelse 
 Glatt hud og slimhinner 
 Hormondannelse 
 Motstandskraft mot infeksjoner og kreft 

I et land som India er vitamin A anbefalt i 2 årlige doser for 
alle barn under 5 år. I Norge får barn i samme alder i seg 
vitamin A gjennom et «normalt» kosthold. 

Internasjonal Barnehjelp Norge og vitamin A programmet 

I hver av delstatene i India når SevaChild India ut til de frivillige 
organisasjonene, landsbyenes eldste i stammeområdene osv. 
Det er nødvendig å ha med disse for å få til en effektiv 
distribusjon av vitamin A kapsler, men også benytte disse til 
informasjon om viktigheten av vårt program. 
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Prognose

Vit A - SevaChild

 

 

HVA ER VITAMIN A? 

 

Vitamin A kalles ofte «øyets 

vitamin» og er et fettløselig 

vitamin. Vitamin A fungerer 

i kroppen som en viktig 

antioksidant og er spesielt 

viktig for kroppens forsvar 

mot virus (forkjølelse og 

influensa). Ettersom 

vitamin A er fettløselig må 

man være forsiktig med å 

innta for mye av vitaminet. 

Dette i kontrast til 

vannløselige vitaminer slik 

som vitamin C. Vitamin A 

lagres i kroppens fettvev 

og et friskt menneske kan 

ha lagre som varer i mange 

år. Av denne grunn kan 

man i korte perioder klare 

seg med et lavt inntak av 

vitamin A. Vitamin A ble 

først framstilt syntetisk i 

1947. 

 

Distribusjon av vitamin A kapsler 

til et av de 1.364.800 barn som fikk 

slik dose gjennom SevaChild 

programmeene i 2016 

http://no.ask.com/wiki/Syn?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Hormondannelse?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Infeksjoner?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Kreft?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Fett?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Vitamin_C?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/Fettvev?qsrc=3044
http://no.ask.com/wiki/1947?qsrc=3044
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Utsagn fra en engasjert person på vår hjemmeside: 
 

«Så lenge vi aksepterer premisset om at alle mennesker er like mye 
verdt, og ønsker å hjelpe flest mulig mest mulig med bistand, så burde 

mikroernæring og bekjempelse av vitamin A-relaterte sykdommer 
prioriteres høyt. Utviklingshemming og blindhet blant barn fører til både 
personlig lidelse og langvarige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Og 
dessuten, at organisasjoner som IBHN klarer å dele ut vitamin A-tilskudd 

for kun 5kr per barn per år synes jeg er ganske fantastisk». 
 

Et knippe bilder fra arbeidet i vitamin A programmet 
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Vårt humanitære «Vitamin-A» nettverk i India 

 

Oversiktskart over arbeidsområder og partnere over hele India 

SevaChild India arbeider gjennom et nettverk av over 2000 administrasjons 
partnere for å levere sykdomsforebyggende mikronæringsstoffer til over en og 

en halv million barn som er i risikosonen for sykdommer relatert til 
underernæring. 
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Internasjonal Barnehjelp Norge – som er en del av et internasjonalt nettverk - arbeider 

etter følgende prinsipper: 

 Tar hensyn til kjønn – og spesielt fremmer jenters deltakelse - fordi 

utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner.  

 Har barna – og spesielt jenter - og deres rettigheter og behov i sentrum.  

 Bygger kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale 

samarbeidspartnere. 

 Fremmer deltakelse – spesielt blant jenter - og involverer målgruppene fra 

prosjektet planlegges til det avsluttes.  

 Tenker bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal 

ses i sammenheng med utviklingsstrategiene – og prosjektene skal planlegges 

med tanke på ”et liv etter IBHN”.  

 Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til selv å 
skape endringer.  

 Fremme åpenhet og innsyn. 

 

 

 

Introduksjon til MASARD (fjernadopsjonsprogrammet) 

 

 

 

PROGRAMARBEID        

IBHN – gjennom sine indiske samarbeidspartnere - jobber særlig innenfor tre 

tematiske områder: 

 

 Utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi kan forsikre alle om at vi ønsker å gå på skole! 

 

 

Vi håper begge en dag at vi kan fullføre vår skolegang. Kanskje du vil hjelpe oss med det? 

 

 

 

VELKOMMEN TIL ”MASS BASED ASSOCIATION FOR SOCIAL SERVICE AND 
RURAL DEVELOPMENT” (MASARD) 

Les også mer om oss på: MASARD 

Vi har følgende adresse: Ashanilaya Campus, Behind NGV Club, 20 "G" Cross, 
Egipura, Bangalore-560047, Karnataka, India. 

Vi holder til i byen Bangalore, hovedstaden i delstaten Karnataka, en av de sørligste 
statene i India. Sør India er kjent for et varmt klima, men Bangalore har frodige, grønne 
elvedaler og en stor kystlinje med mange flotte strender. Selv om Karnataka ligger på 
rundt 3000 fot over havet, har Bangalore et behagelig klima hele året. 

MASARD er en frivillig grasrotorganisasjon som holder til i Bangalore. 

Organisasjonen ledes av en gruppe utdannede sosionomer og andre velkvalifiserte 
personer med interesse for utviklingsarbeid . Siden 1983 har vi bidratt til at en positiv 
utvikling for de mest sårbare gruppene i samfunnet i våre arbeidsområder. Vi fokuserer 
særlig på kvinner og barn i slummen i byene og i landsbyer i delstatene Karnataka, 

 

 

 

http://www.masard.org/
http://www.lonelyplanet.com/india/bengaluru-bangalore?affil=askuk
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Tamilnadu, Maharashtra, Andhra Pradesh og Goa. MASARD er lovlig registrert hos 

Regjeringen i India, og lokale givere får skattefradrag for sine bidrag til organisasjonen. Vi 

har også permanent tillatelse til å motta penger fra utlandet. 
MASARD støtter for tiden 400 barn fra 400 fattige familier i slummen i Bangalore og på 

landsbygda i Tamil Nadu. Og i tillegg venter 600 barn på å kunne bli tatt opp i 

fjernadopsjonsprogrammet vårt. Disse er alle fra våre nåværende arbeidsområder. Barna 

og familiene vi støtter er de fattigste blant de fattige. Mer enn 80% av disse er jentebarn. 

Alle våre programmer er behovsbaserte og legger vekt på de behov barna i et spesielt 

lokalsamfunn har. Dette setter ofte spesielle krav til oppfinnsomhet fra vår side da vi må 

initiere hensiktsmessige og innovative programmer som hovedsakelig vil være innen 

utdanning, ernæring, familiestøtte og støtte til samfunnsutvikling.  

 

MASARD’s hovedkontor er lokalisert til – og en integrert del av - barnehjemmet «ASHANILAYA» i Bangalore. Dette 

barnehjemmet er per tiden hjem til 16 foreldreløse jenter mellom 5 år og 18 år 

Ansatte ved MASARD’s hovedkontor i Bangalore 

                    

               Daglig leder          Sosialarbeider      Sosialarbeider        Kontormedarbeider 

         John L. Fernandes  Elizabeth Vijaypaul        Asha B. P.            Vishwanathan G. 
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Velkommen til Ashanilaya Barnehjem! 
20 G Cross, Ejipura Main Road, Vivek Nagar, Bangalore - 560047, India 

 

Ut fra sine lokaler i byen Bangalore i delstaten Karnataka driver MASARD barnehjemmet 

«ASHANILAYA», et barnehjem med for tiden 16 foreldreløse jenter i alderen 4 til 17 år.  

 

Et knippe av barna ved Ashanilaya samlet utenfor «hjemmet» 

 
Formål 

Vårt formål er å gi nytt håp og skape en ny framtid for foreldreløse - og andre sårbare, 
hjemløse barn som ingen ivaretar, og som ikke har noen andre steder å være. 

For å oppnå vårt mål, tilbyr vi et miljø med psykososial støtte der barn skal føle seg 
ønsket, kan forestille seg en bedre framtid for seg selv og ha tro på at drømmene kan bli 
til virkelighet! 

Vårt barnehjem ble grunnlagt i 2001 med følgende formål: 

 At barna føler seg ønsket og elsket! 
 Sørge for et trygt og sikkert miljø! 
 Gi veiledning og støtte! 
 Oppmuntre til sunne vaner og humanistiske verdier! 
 Gjør det mulig for barna å forestille seg en bedre fremtid for seg selv! 
 Gi en helhetlig utdanning! 

Alle barn som bor på Ashanilaya Barnehjem er enten foreldreløse, har blitt forlatt av sine 

foreldre eller har slektninger som ikke er i stand til å gi dem tilstrekkelig omsorg. 

Analfabetisme, dårlige sanitærforhold, manglende bolig, sykdom, fattigdom og et usikker 

miljø bidrar til at mange barn har behov for omsorg. 

 

http://www.masard.org/
https://www.sevachild.org/ashanilayanrn/index.php
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I tilknytning til arbeidet i delstaten Tamil Nadhu driver MASARD også barnehjemmet 

«ASHAGRAM» her, hvor administrasjonen for disse prosjektene er lokalisert. Dette 

barnehjemmet rommer for tiden 20 gutter i alderen 5år til 17 år.  

«ASHAGRAM» - organisert som en bærekraftig landsby for barn. 

 

Her er vi fremdeles ikke helt i mål med bygningsarbeidene 
 

 

«Ashagram» ligger i en liten landsby nær Hosur i statenTamilnadu rundt 60 km fra  
storbyen Bangalore i Sør-India. Det er en typisk landsby med masse grønne, åpne 
områder og et lite forurenset miljø (i sterk kontrast til Indias storbyer). Lokaliseringen av 
«Ashagram» er ved en liten, vakker innsjø med forskjellige fugler og dyr, en oase av fred 
og et fint avbrekk fra hverdagens kjas, mas og storbyliv. 
«Ashagram’s» filosofi er tuftet på et rehabiliteringsprogram for foreldreløse barn. Prosjektet 
ble startet av det samme teamet som også i sin tid startet «Ashanilaya» barnehjem. Her 
kan barn vokse opp veltilpasset, med en følelse av kjærlighet og tilhørighet til en familie og 
et fellesskap. 
Ordet «Ashagram» kommer fra "Asha" som betyr "Håp", og fra "Gram" som betyr 
"landsby". Ashagram har som mål å være en landsby med stort håp, en landsby som gir 
håp om en lys og vakker fremtid for barn i nød og som har mistet alt håp til et bedre liv. De 
fleste av disse barna kommer fra familier fra slummen, gatebarn, fra fattige landsbyer  hvor 
de har blitt forlatt av foreldrene eller hvor foreldrene er døde, nødlidende og 
funksjonshemmede, er døde av HIV / AIDS, kreft, alkoholisme, etc.  
Når «Ashagram» er fullt utbygd, vil det til enhver tid kunne være rundt 150 barn under 
omsorg ved dette barnehjemmet.  
 

http://ashagram.oldcatholic.us/
http://www.ask.com/wiki/Hosur?o=2802&qsrc=999&ad=doubleDown&an=apn&ap=ask.com
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PROSJEKTOVERSIKT 

India Prosjekter Ansatte 
SevaChild India Overordnet ansvar og koordinering 

av samarbeidspartneres  
programaktiviteter, administrasjon, 
finans og PR-aktiviteter  

1 

MASARD  
 

 Drift av barnehjem 

 Fjernadopsjonsprogram 

9 
         12 

~179 ulike indiske 
partnere som 
arbeider for og med 
barn 

 Ulike former for barnerettet arbeid, 
inkludert distribusjon av vitamin A 

 

~2.256 frivillige 
for distribusjon 
av vitamin A 

gjennom 
programmet 

 

 
Slik møter du våre hjemmesider hvor du kan lese mere om våre 

aktiviteter i India 

 
 

 

Hjemmeside  
IBHN er en del av et større nettverk, og både Internasjonal  Barnehjelp 

Norge/SevaChild Norway, SevaChild International og SevaChild India sine 

hjemmesider er alle integrerte sider.  

Vår hjemmeside er både på norsk og på engelsk. 

 

Norsk 

 

  

 

https://www.sevachild.org/nrn/
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Engelsk 

 

 
 

Registrering som fadder foregår i dag elektronisk, og de samme barna som er 

registrert for fjernadopsjon finner vi både på siden til Internasjonal Barnehjelp 

Norge/SevaChild Norway, SevaChild India og SevaChild International. Men, hvert 

barn tildeles KUN 1 fadder og arbeidet styres fra Norge. 

 

Slik møter du bildet på våre hjemmesider om du ønsker å fjernadoptere et barn! 

 

 
 

I tillegg er det utviklet personlige sider for hver fadder slik at all oppdatering i forhold 

til oppfølgingsrapporter og bilder også foregår elektronisk. På disse «personlige 

sidene» til alle faddere legges det nå også ut en kort film hver sjette måned – en film 

vi forsøker å relatere til vårt arbeid i India. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sevachild.org/nr/
https://www.sevachild.org/meet-our-children.php?con=norn
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Slik møter du bildet på våre hjemmesider når du ønsker å logge deg inn på din 

«personlige side»! 

 

 
 

Slik møter du bildet på våre hjemmesider når du har logget deg inn på din 

«personlige side» - og her kan du også se film om relevante aktiviteter som 

angår vårt arbeid i India! 

 

 
 

Sosiale medier 
IBHN har integrert både facebook og youtube i sine hjemmesider. I tillegg har vi også 

integrert picasa for opplastning av alle typer bilder.  

Sosiale medier er en viktig arena for markedsføring og informasjonsdeling, noe IBHN 

ønsker å satse målrettet på i årene fremover.  
 

 

 

 

 

https://www.sevachild.org/sponsered-children.php?con=norn
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Resultater i 2016: 

 472 fadderbarn totalt tatt opp i programmet. 

 Samarbeid med indiske rettighetsorganisasjoner gjennom våre programmer 

 Internasjonal Barnehjelp Norge er koordinator for all fjernadopsjon (Norge, 
Amerika, England og India). 

 Distribusjon av vitamin-A doser til 1.364.800 barn i programmet gjennom vårt 
kontor i Hyderabad og gjennom våre lokale nettverk. 

     
Odd Magne Reitevold    Ola Grønn-Hagen  
 Styreleder      Nestleder   

      

 

 

 

 
Rick Carlto (fram til 10.03.2016) 

Styremedlem 

 

 

 

 

 

 
 

Tone Marie Ingulstad (fra og med 10.03.2016) 

Styremedlem 


