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HVORDAN KORONAPANDEMIEN PÅVIRKET SEVACHILDREN SITT ARBEID 

 

Alt håp ligger nå i en virkningsfull vaksine mot koronapandemien 

                     

Distribusjon av rent vann og mat ble en av våre hovedaktiviteter til mennesker i våre arbeidsområder 

OG HVORDAN VI KLARTE Å GJENNOMFØRE REHABILITERING AV 
«ASHAGRAM» BARNEHJEM 

                     

Ferdigstilling av barnehjemmet «Ashagram» ble en annen av våre hovedaktiviteter, inkludert indre sikkerhetsgjerde til 

beskyttelse mot ville elefanter 

ÅRSRAPPORT 2020 
Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo – E-post: info@sevachildren.no 

Telefon nr.: 47 38 70 27 – Organisasjonsnummer: 896 992 112 – Bankkonto: 1503 
22 48745 

https://www.sevachildren.no 
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1. STYRET I SEVACHILDREN SIN BERETNING FOR 2020: 

 

1.1. Styret har i 2019 bestått av: 

                                               

    Ola Grønn-Hagen          Morten S. henriksen                Inger Sylvia ohannesson  

     Styreleder             Nestleder      Styremedlem  

                                       

 May-Kristin Johannessen          Tanja Krangnes       

       Styremedlem: 01.01-11.03     Styremedlem: 17.11-31.12  

                             

       Lars-Eirik Johnsen                 Astrid Strøm            

        Vararepresentant                 Vararepresentant       

Et styre er en gruppe personer som leder en organisasjon, bedrift, eller en myndighetsetat. Styremedlemmene i styret til en 

bedrift velges av eierne som deres representanter for å ivareta eiernes interesser i styrearbeidet. Styremedlemmene i 

styret til en organisasjon velges av medlemmene i organisasjonen. 

 



  

2. SevaChildren skriver i år sin 10. årsberetning! 

I anledning vårt 10 års jubileum ønsker styret å dele med leserne den 
økonomiske utviklingen i organisasjonen de siste 10 årene.  
 

 
 
I tillegg til vår økonomiske utvikling deler vi også med leserne våre utviklingen 
av barn/familier som er med i våre programmer de siste 10 årene. 
 

 
 

På grunn av manglende tilknytning til givere er det i 2020 foretatt en opprydding i forhold til barn som på 
grunn av alder har gått ut av våre programmer! 
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3. SevaChildren sin prosjektportefølje pr. 31.12.2020: 

       

3.1. Et omfattende fjernadopsjonsprogram gjennom SevaChildren India og 
MASARD I 15 landsbyer i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu   

Totalt             198 barn 

3.2. I slumområder i delstaten Karnataka          37 barn 
3.3. På barnehjem i delstatene Karnataka og T. Nadhu             12 barn 
3.4. Alle studenter på videregående skole har fått en ekstrastøtte på INR 

250,- for å kunne installere internett hjemme  
3.5. Organisering av ekstraundervisning i alle landsbyer og slumområder i 

våre arbeidsområder for barn som skulle ha gått på skole. Etter endt 
undervisning har alle elevene fått 1 varmt måltid mat  

3.6. Diverse andre programmer utført på landsbygda i Tamil Nadhu og 
slumområdene i Bangalore:  

På grunn av den verdensomspennende pandemien i 2020 har vår 
programaktivitet blitt vesentlig forandret både finansielt og 
programmessig. Dog er følgende aktiviteter gjennomført:  

3.6.1. Distribusjon av 90.000 varme måltider til 180.000 mennesker i våre 
arbeidsområder  

3.6.2. 575 matrasjoner – som utgjør 86.250 måltider - til meget utsatte 
personer i lokalsamfunnet som har mistet jobben p.g.a. 
pandemien, inneholdende: 25 kg ris/5 kg. Dal/masala 
krydder/pickles 

3.6.3. 60.000 liter renset vann 
3.6.4. 1.000 såper, 1.000 flasker med hånddesinfiseringsmiddel og 1.000 

munnbind 
3.6.5. Omfattende pengestøtte til familier i våre arbeidsområder som har 

mistet sine jobber (INR 4.500 til hver familie i 3 måneder) 
3.6.6. Mobile helseklinikker i alle våre landsbyer i våre arbeidsområder 
3.6.7. Fra vårt avdelingskontor i Tamil Nadhu har vi også drevet 

familerådgivning for familier som har hatt behov for dette 
3.6.8. På barnehjemmet «Ashagram» er det opprettet tjenester for 

kvinner som har vært utsatt for vold i hjemmet (med 
overnattingsmuligheter og kokemuligheter) 

3.6.9. Etablering av et program som gir mikro-kreditt (for småbøder)  
3.6.10. Kurs og seminarer for bevisstgjøring av unge kvinner, 

selvhjelpsgrupper og opplysning/bevisstgjøring i forbindelse med 
miljøet 

 



 

                             

3.6.11. Promotering av kjøkkenhager i våre arbeidsområder  
3.6.12. Oppgradering av vannposter i utvalgte landsbyer for å 

oppnå bedre og renere drikkevann  
3.6.13. Reparasjon av vannbrønner i våre arbeidsområder  
3.6.14. Medisinsk hjelp til familier som ikke har kunnet betale for 

operasjoner og konsultasjoner på sykehus 

 

3.7. Diverse rehabiliteringsprogram for: 

3.7.1 Oppgradering av «Ashagram» barnehjem 

 

3.8. Det er i 2020 avholdt 3 styremøter og 1 Landsmøte. Det er behandlet 
12 saker i styret gjennom året. 
 

3.9. Årets resultat: 

Årets resultat ble et overskudd på kr 5.723,98  som gir organisasjonen en 
positiv egenkapital.  

3.10. Personal, helse, miljø og sikkerhet 

Per 31.12. hadde vi ingen betalte årsverk. Alt arbeid er utført vederlagsfritt 
av så vel styrets medlemmer/varamedlemmer, eksterne hjelpere og daglig 
leder. I den forbindelse ansees både arbeidsmiljøet og sykefraværet som 
tilfredsstillende. 

3.9. Ytre miljø 

Virksomheten i Norge har marginal påvirkning på det ytre miljøet. I India 
har vår virksomhet hatt en positiv påvirkning på det ytre miljøet gjennom 
utstrakt virksomhet i pandemiperioden, bedret vanntilførsel og en utstrakt 
treplanting. Sammen med vårt eget kontor og våre indiske partnere har vi 
et sterkt fokus på bærekraft i vårt utviklingsarbeid. Temaet er også sentralt 
i alle prosjekter.  

3.10. Likestilling 

På grunn av manglende ansettelser består staben i dag av 3 menn og 1 
kvinne på frivillig basis.  

 



 

 

 

3.11. 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 18. mars 2021 

 

             

       Ola Grønn-Hagen           Morten S. Henriksen 

           Styreleder           Nestleder 

 

                      

       Styremedlem    Styremedlem 

 

  

 

Styremedlem 

 



 
 

     

            

          

Undervisning, helse, ernæring, familieutvikling og landsbystøtte er viktige komponenter i vårt arbeid 

      

      

 



  

4. Om SevaChildren 

SevaChildren er en norsk organisasjon med hovedkontor i Oslo. Vårt 
verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle, uavhengig av kjønn, etnisk 
tilhørighet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og sosial satus.  

Organisasjonen ble etablert i 2011 med det formål å bekjempe barnefattigdom i 
India. Vi består av to selvstendige avdelinger: 

SevaChildren sitt fokus er India hvor de fleste av verdens foreldreløse 
barn bor. 

• 80 millioner av verdens 143 millioner foreldreløse barn lever i India. Dette 
tilsvarer nesten 16 ganger hele befolkningen i Norge. 

• 43% av Indiske barn under fem år er moderat eller alvorlig undervektige. 

• 14% av Indiske barn mellom 5 og 14 år blir brukt som barnearbeidere. 

• Fem millioner barn er blitt solgt til prostitusjon. 

Kilde: The World Bank, IBRD – IDA 

 

 

 

Visjon 

Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India 

Formål 

Å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:  

o Fjernadopsjonsprogram 
o Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid        

                  

 



 

      

                                                       

Salt of the Earth er en engelsk organisasjon grunnlagt i 1988 som arbeider for å 
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 av engelskmenn med ulik livserfaring. 

 

Om fadderbarn og SevaChildren sine programmer i India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Samarbeidspartnere for våre programmer 

 

VELKOMMEN TIL ”SEVACHILDREN INDIA” 

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. 

SevaChildren India er en organisasjon som ikke tilhører noen sekt eller religion. 
Organisasjonen ble startet i 2011 for å bekjempe barnefattigdom i India. 
SevaChildren India, med sitt hovedkontor i Bangalore, fungerer som en 
samarbeidspartner for SevaChildren. Den gjør dette ved å implementere sine ulike 
programmene gjennom en lokal, indisk organisasjon. 

India har den nest største befolkningen i verden. Anslagsvis 80 millioner av de 143 
millioner foreldreløse barna i verden bor i India, og det er ikke mulig å nå ut til alle 
barna i landet med en form for hjelp. Vi har derfor besluttet å begrense 
programmene våre til de to sørlige statene Tamilnadu og Karnataka. 
For øyeblikket hjelper vi, fjennom fjernadopsjon, rundt 900 fattige barn. Disse er fra 
25 landsbyer, 5 urbane slumområder og fra de to barnehjemmene «Ashanilaya 
barnehjem» (for jenter) i Bangalore og «Ashagram barnehjem» (for gutter) i 
Tamilnadu. Programmene blir implementert med økonomisk og teknisk støtte fra 
SevaChildren. 

           
   SevaChildren India sitt hovedkontor i Bangalore og regionalkontor i Tamil Nadhu 

https://www.sevachildren.no/gavekategori/bli-fadder/
http://www.lonelyplanet.com/india/bengaluru-bangalore?affil=askuk


 
 

6. Implementerende partner for våre programmer 

 

VELKOMMEN TIL ”MASS BASED ASSOCIATION FOR SOCIAL SERVICE 
AND RURAL DEVELOPMENT” (MASARD) 
Les også mer om oss på: MASARD 

Vi er samlokalisert med SevaChildren India – og er den implementerende 
organisasjonen for SevaChildren India - på følgende adresse: Ashanilaya 
Campus, Behind NGV Club, 20 "G" Cross, Egipura, Bangalore-560047, 
Karnataka, India. 

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, 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 gjennomfører regelmessige styremøter – staben i organisasjonen er en blanding av ansatte og 

frivillige med interesse for sitt arbeid 

http://www.masard.org/


 

7. Barn fordelt på kjønn i våre programmer  

 
 
7.1. Vi tilhører mange forskjellig landsbyer, slumområder og religioner i 

SevaChildren India sitt arbeid 
 

               

                                    

                        

          
En bukett bilder – alt fra utdeling av skolemateriell og annet utstyr til skolegang, koronarasjoner, 

foreldremøte, nyttårsfeiring for ansatte, et knippe faddere på besøk stolt eier av ny sykkel, fått ny venn, nye 

klær og nødvendig helseundersøkelse 

 

64%

36%

100%

Fjernadopsjon

Jenter Gutter Totalt



 

8. PROGRAMARBEID 
 
8.1. FJERNADOPSJONSPROGRAMMET 

 

Fjernadopsjon i denne kontekst er definert 
som humanitær hjelp til de som  lever under 
fattigdomsgrensen og under ekstreme 
forhold. Slik støtte kan gies til  
enkeltpersoner, familier eller hele områder 
av et samfunn som er rammet av tragedie på 
grunn av økonomiske vanskeligheter, 
miljømessige forhold som naturkatastrofer 
eller hungersnød eller krigsherjede land der 
befolkningen er blitt fordrevet fra byene og 
landsbyene der folk en gang levde eller har 
blitt ødelagt på annen måte. 

«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 nærområder hvor vi 
arbeider». 

Vi trenger hele tiden flere faddere for at vi 
skal kunne hjelpe flere barn og familier i 
India. Dersom du kjenner noen som kunne 
tenke seg å støtte vårt arbeid, ta kontakt 
med oss her: 

info@sevachildren.no 

www.sevachildren.no 

Telefon: 47 38 70 27 

 

 

FJERNADOPSJON 

SevaChildren sitt omfattende 

fjernadopsjonsprogram inneholder 

komponentene utdanning, helse, 

ernæring, familieutvikling og 

kapasitetsbygging av lokalsamfunn 

Over 95 % av barn i India får 

grunnskuleutdanning, men berre 40 % av 

ungdommar tek vidare utdanning (9.-12. 

klasse). 60 % av ungdoms- og 

vidaregåande skular er private. 10 % har 

tilgang til høgare utdanning, hovudsakleg 

blant høgare samfunnslag. Desse 

studentane utgjer likevel over ti millionar. 

Verdsbanken rapporterer at 50 % av barna 

på landsbygda og 38 % av barna i byane 

er undervektige. Underernæringa er høgt 

konsentrert i somme område og blant 

vanskelegstilte kastar og stammar. Ifølgje 

World Health Organization døyr 900 000 

indarar kvart år gjennom å drikka 

smittefarleg vatn eller pusta ureina luft. 

Sjukdommar som filariasis, malaria, 

spedalsksjuke, struma og trakom er 

endemiske i landet. Per 100 000 

innbyggjarar finst det 50-60 legar. 

De dyrkbare jordområdene i India er på 

ca. 53% av det totale landområdet. I 2017 

hadde ca. 93% av befolkningen tilgang til 

en trygg vannkilde.  

Nesten 15% av befolkningen var i 2016 

underernært. Og, nesten 21% av alle barn 

under 5 år var underernært i 2016. Som en 

følge av dårlig ernæring var også nesten 

38% av barn under 5 år veksthemmet. 

Familieutvikling og kapasitetsbygging av 

lokalsamfunn foregår paralellt med de 

ovennevnte komponenter, og er med på å 

utgjøre en helhet i både familier og i 

lokalsamfunn. 

mailto:info@sevachildren.no
http://www.sevachildren.no/


 

8.2. UTDANNING 
 

 
 

Vår støtte til utdanning gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 

Gir støtte til skoleuniform, skolemateriell,      
skoletransport og skolepenger  

Gir støtte til forbedring av eksisterende og 
nye skoler  

Gir ekstraundervisning til barn og ungdom 
som har sluttet på skole  

Yrkesutdanning  

Fødselsdags- og andre feiringer etter behov  

Årlige utflukter for barn i våre 
arbeidsområder  

Etterutdanning- og treningskurs for 
skolelærere  

Studieklasser, klasser for 
eksamensforberedelser og foreldremøter  

Kreative seminarer, kurs for individuell 
utvikling og diverse hobby kurs  

Små bibliotek med bøker, aviser, CD’er 
m.m. 

 
 

 

Utdanning i India 

Utdanningssystemet i India følger et 8-2-

2-3 løp med åtte år grunnskole, to år 

ungdomsskole, to år videregående 

opplæring og tre år høyere utdanning.  

India er med sine 35 000 høyskoler, 700 

universiteter og 13 millioner studenter et 

av verdens største utdanningsland. 

Undervisning på høyere nivå foregår ofte 

på engelsk og indere bruker også gjerne 

engelsk for å kommunisere med 

hverandre. 

Da India ble selvstendig i 1947, var det 

bare fjorten prosent som kunne lese og 

skrive. Etter frigjøringen oppstod en 

debatt mellom dem som ønsket å bevare 

det britisk-indiske utdanningssystemet 

fra kolonitiden, og dem som ønsket 

Mahatma Gandhis alternative system (nai 

taleem). Gandhis system, som fremhever 

at teori og praksis skal utvikle hele 

barnet, ble prioritert. 

Dagens lese- og skriveferdigheter 

   

        Norge India       Verden 

         99%  69%        83% 

De fleste institusjoner for høyere 
utdanning er offentlige, men privat sektor 
øker. Private universiteter finnes likevel 
bare i noen få delstater. Forskning og 
utdanning er i all hovedsak delt i India, og 
forskning lagt til instituttsektoren. Men 
det finnes unntak fra dette. 

 



 

8.3. HELSE OG HIV/AIDS 
 

 

 
 

Vår støtte til helse og HIV/AIDS gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 
Regulære helsesjekker for barn og familier i 
våre arbeidsområder 
 
Støtte ved akutte sykdommer 
 
Oppfølging av alvorlige sykdommer for 
videre behandling 
 
Helseopplysningsprogrammer 
 
Rådgivningstjenester 
 
 

 
 

 
  

 

Helse og HIV-AIDS 

• Barnedødelighet: 34 barn under fem 
år dør per 1000 fødte (2019) 

• Fødselsregistreringer: 79,7 % av barn 
under fem år er registrert ved fødsel 
(2016) 

• Fruktbarhet: 2,1 antall barn per 
kvinne (2019) 

• Levealder kvinner: 71 år (2020) 

• Levealder menn: 68 år (2020) 

• Malariatilfeller: 5 tilfeller per 1000 
innbyggere (2018) 

• Meslingvaksine: 95 prosent av barn 
1-2 år (2019) 

• Mødredødelighet: 145 kvinner som 
dør per 100 000 barn som blir født 
(2017) 

• Selvmord: 16,3 selvmord per 100.000 
innbyggere (2016) 

• Spedbarnsdødelighet: 22 spedbarn 
dør per 1000 fødte (2019) 

• Tenåringsfødsler: 11 fødsler per 1000 
jente (15-19 år) (2016) 

• Tuberkolosetilfeller: 204 får 
tuberkulose per 100 000 innbygger 
(2017) 

• Underernæring: 14,5 % av 
befolkningen er underernært (2017) 

• Undervektige barn: 17,3 % av barn 
under fem år er undervektige (2017) 

• Veksthemming: 34,7 5 av barn under 
fem år som er for lave i forhold til 
alder (2017) 

India har den tredje største HIV-epidemien 
i verden. I 2017 var HIV-utbredelsen blant 
voksne (15-49 år) estimert til 0,2%. Dette 
tallet er lite sammenlignet med de fleste 
andre mellominntektsland, men på grunn 
av Indias enorme befolkning (1,3 
milliarder mennesker) tilsvarer dette 2,1 
millioner mennesker som lever med HIV. 

Samlet sett reduseres India’s HIV-
epidemi. Mellom 2010 og 2017 falt nye 
smittetilfeller med 27% og AIDS-relaterte 
dødsfall ble mer enn halvert, og falt med 
56%  

I 2017 levde anslagsvis 1,6% av 
kvinnelige sexarbeidere i India med HIV, 
selv om dette tallet varierer mellom 
delstatene. For eksempel anslås 
utbredelsen blant kvinnelige sexarbeidere 
til 7,4% i Maharashtra og 6,3% i Andhra 
Pradesh. 

 



 

8.4. ERNÆRING 
 

 
 

Vår støtte til ernæring gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 
Daglig levering av tilleggskost til barn og 
familier etter behov 
 
Ved hjelp av ernæringseksperter har vi 
utviklet særskilte matpakker som inneholder 
alle nødvendige næringsstoffer for at 
spesielt barn får en god utvikling 
 
Opplysningskampanjer som fokuserer på 
sunne matvaner for både barn og voksne 
 
Ernæring for underernærte barn og voksne 
(gravide kvinner og eldre mennesker) 
 
I spesielle saker, som ved død og ulykker i 
familien, tørke eller andre ulykker, gir vi 
matpakker og matrasjoner til berørte 
familier 
 
 

                   
 

 
 

 

ERNÆRING I INDIA 

Landet har blitt fremhevet som et 

foregangsland på frihet og demokrati i 

vesten. Men, helt siden frigjøringen fra 

Storbritannia i 1947 har ikke India klart å 

redusere betraktelig og antakelig de 

helt store hungersnødene.  

India er også hjemlandet til 
flest underernærte mennesker i verden. 
Forbedringer i ernæringen har ikke holdt 
tritt med landets imponerende 
økonomiske suksess. 

Over 15 prosent av 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 2019, 
konkluderer med at større økonomisk 
vekst verken har ført til høyere generelt 
matforbruk i befolkningen eller bedre 
matvaner.  

Dette indikerer at den 
økonomiske veksten ikke har kommet 
fattige og sultne særlig til gode, ifølge 
forskerne bak rapporten. 

• Dyrkbare jordområder: 52,6 % av 
landarealet er dyrket mark (2016) 

• Ren energi: 41 % av befolkningen 
bruker ren energi til matlaging (2016) 

• Andel av befolkningen som er 
underernært: 1,5 menneske pr. 10. 
innbygger 

• Rent vann: 9,3 av 10 personer har 
tilgang til rent vann i India 

Bharat, som India kalles på hindi, er et 
stort land som består av 29 delstater. Det 
er store variasjoner i mat, kultur, klima, 
språk og tradisjoner fra delstat til delstat. 
«Det indiske kjøkken» er et samlebegrep 
som brukes i utlandet, men maten kan 
variere svært fra nord til sør og øst til 
vest. 

Indiske matretter er gjerne fargerike og 
har mye smak og duft. Mange av de 
tradisjonelle rettene har flere fellestrekk 
eller ligner på hverandre, men de kan ha 
varierende navn eller lokale tilpasninger. 



 

8.5. FAMILIEUTVIKLING 
 

Vår støtte til familieutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

 
Mindre reparasjon av boliger 
 
Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i 
krise: 
 

• Mat 

• Helsetjenester 

• Andre tjenester etter søknad 
 
Hjemmebesøk hos familier 
 
Familierådgivning 
 
Foreldremøter 
 
Ferdighetsopplæring og sikring av 
arbeidsplasser for foreldre og søsken 
 
I mange tilfeller hjelper vi også familier med 
å: 
 
Skape bærekraftige arbeidsplasser: 
 

• Oppdrett av geiter/sauer/fjærkre  

• Oppdrett av kyr 

• Etablering av små handelsforetak 

• Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell,  
herunder: 

 
o Til div. kjøkkenhager for familier 
o Til div.  jordbruksutstyr generelt 

       

 

 

Alkohol er et stort familieproblem i India. 
Derfor gjennomfører SevaChildren 

regelmessige kurser/seminar om dette 

«En urban inder som har mer enn 32 rupis 
å bruke pr dag for å tilfredsstille 
grunnleggende behov, er ikke å anse som 
fattig», meldte India’s allmektige 
planleggingskommisjon nylig. 3,75 kroner 
dagen til mat og klær. Det blir rundt 500 
kroner i måneden for en familie på fire. 
Ekstremt lite, også i India, og 
myndighetene har fått mye motbør for 
sine regnestykker og konklusjoner. 

Barneekteskap i India: Da hun ble gravid 
som 12-åring, ba den 70 år gamle 
ektemannen om skilsmisse. Ungjenter 
selges av foreldre til turister i India  

Indias kamp mot barnearbeid: 

Barnearbeid er forbudt i India. Likevel er 

mange millioner barn i arbeid. Ifølge 

statistikken er det mellom 26 og 60 

millioner barnearbeidere i India, men fordi 

mange indiske barn ikke registreres ved 

fødselen er det vanskelig for 

myndighetene å vite de eksakte tallene. 

India sliter også med store sosiale 
problemer som følge av alkoholmisbruk. – 
Kamp mot alkoholmisbruk er blitt en 
kvinnesak i India, og med god grunn. 
Mange kvinner påføres en dobbel byrde 
ved å måtte leve med alkoholiserte menn, 
og så selv forsørge familien. Spesielt 
blant fattige og arbeidsløse menn er 
alkoholisme utbredt. 

India er ellers et delt land - når det 
kommer til penger og velstand. Få steder 
er skillet mellom fattig og rik så stort - og 
så brutalt. Det skyldes nok at i India er det 
veldig mange som er ganske like fattige. 
20 % av de rikeste i India står for 45,3 % 
av forbruket. I Norge står de rikeste 20 % 
for 37, 2 % av alt forbruk.  

 

 

 



 

8.6. Kapasitetsbygging av lokalsamfunn 

 

      

Det er store variasjoner blant de indiske kvinnene – både i 

klesdrakt, gjøremål og livsstil 

SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:  

• Kvinner 

• Minoritetsgrupper 

• Andre marginaliserte grupper 

I India har kvinner og menn formelt de 
samme politiske og økonomiske rettigheter, 
men på mange samfunnsområder er det 
fortsatt langt igjen til reell likestilling. 
Kvinnenes rolle i samfunnslivet varierer 
sterkt, blant annet ut fra deres regionale, 
religiøse, etniske og økonomiske tilhørighet. 

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn 

basert på sosial likhet og gjensidig respekt. 

Det sentrale i programmet er å styrke 

enkeltindividers og gruppers evner og 

ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt 

eget lokalsamfunn. Dette handler ofte om å 

etablere grupper eller sosiale nettverk som 

samarbeider mot et felles mål. Gjennom 

dette arbeidet bygges deres demokratiske 

makt, som igjen bidrar til at de i større grad 

kan ivareta sine interesser. Det er viktig at 

SevaChildren legger til rette for 

planprosesser der alle innbyggerne deltar i 

utforming av lokale utviklingsstrategier.  

 

 

 

Som «høvding» tildeles man ulike 

forskjellig roller (fra en årlig landsbyfest 

for kvinner) 

En av verdens første avanserte 

sivilisasjoner oppstod i India for mer enn 

3000 år siden. Landet var under britisk 

herredømme til 1947, da det britiske 

koloniriket ble delt i India og Pakistan 

(den østlige delen ble Bangladesh fra 

1971) etter religiøse skillelinjer. 

Ofte er det indiske kvinner som lever 

under de verste forholdene. India er 

rangert som det fjerde farligste landet for 

en kvinne å bo i. Bare kvinner i 

Afghanistan, Kongo og Pakistan har mer 

å frykte. Trakassering og vold mot indiske 

kvinner foregår både i offentlige og 

privatsfære. Særlig vold i hjemmet og i 

nære relasjoner er svært vanlig. 

India har en egen nasjonal kommisjon for 

kvinner (National Commission for 

Women) som skal beskytte og forsvare 

kvinners rettigheter i landet. Videre har de 

mange nasjonale lover som skal verne om 

kvinners rettigheter og sikre at kvinner 

har like rettigheter som menn. Selv om 

kvinner og menn har formelt de samme 

politiske og økonomiske rettigheter, er 

det fortsatt langt igjen til reell likestilling. 

Kvinnenes rolle i samfunnslivet varierer 

sterkt, blant annet ut fra deres regionale, 

religiøse, etniske og økonomiske 

tilhørighet. Kvinner i India – og i de fleste 

samfunnslag - blir altså i stor grad utsatt 

for diskriminering og ulike 

menneskerettsovergrep. Vold mot kvinner 

er utbredt til tross for nasjonale lover som 

skal sikre kvinners rettigheter. Noen 

punkter det jobbes aktivt med og mot: 

• Gruppevoldtekter 

• Arrangerte ekteskap 

• Jenter mindre verdt 

• Kvinners rettigheter generelt 

 



 

 

           

9. Koronarelaterte tiltak i 2020 som har vært av spesiell 
utfordring for SevaChildren 

 

9.1. Da korona-19 pandemien feide inn over India ble mennesker i alle de 
15 landsbyene og barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil 
Nadhu hvor vi arbeidet, berørt. Også mennesker i våre 
arbeidsområder i delstaten Karnataka ble berørt (landsbyen 
Budigere, Egipura slummen og vårt barnehjem i Bangalore,  
«Ashanilaya»). Selve utbruddet – og konsekvensene – av pandemien 
har gjort sitt til at mennesker i våre arbeidsområder har fått en 
forverret livssituasjon. 

9.2. Våre feltarbeidere kviet seg overhodet ikke for å gå i bresjen for å 
opprettholde kontakten med mennesker i våre arbeidsområder, og 
det skal her nevnes spesielt den innsatsen de har gjort – så langt: 

 

9.2.1. Distribusjon av 180.000 varme måltider 

                     



 

9.2.2. Distribusjon av 86.250 matrasjoner (ris, dal, masala og pickles) 

                     

9.2.3. Distribusjon av 60.000 liter renset vann 

             

9.2.4. Distribusjon av 1.000 såper, 1.000 enheter håndrens og 1.000 
munnbind 

9.2.5. Økonomisk støtte til utsatte familier i 3 måneder og enkeltbeløp på 
ca. kr. 450,- til hver familie 

 

9.2.6. Økonomisk støtte til alle elever i våre arbeidsområder til anskaffelse 
av modem hjemme for fjernundervisning 

           

 



 

9.2.7. Vi har organisert ekstra skoleundervisning for barn i alle de 
områdene hvor vi arbeider , i tillegg til et varmt måltid mat etter endt 
undervisning. Dette for å holde barna knyttet til læring under 
pandemien (skolene har vært stengt) 

                     

9.2.8. Mobile helseklinikker har operert under hele pandemien i våre 
arbeidsområder 

                  

9.2.9. Rådgivningstjenester for: 
9.2.9.1. Familier i særskilt, vanskelige situasjoner 

                     

 

 

 



 

9.2.10. Ved vårt barnehjem «Ashagram» i Tamil Nadhu har vi også 
opprettet en boenhet hvor kvinner/familier utsatt for vold i hjemmet 
kan søke midlertidig tilflukt (mat kan lages selv her) 

 

9.2.11. Vi har også motivert familier til å starte med dyrking av grønnsaker 
og sopp gjennom et mikrokreditt prosjekt som vi har startet 

                     

 

 

 

 



 

9.2.12. Ulike bevisstgjøringsprogrammer har også vært drevet: 
9.2.12.1. Kurs for yngre kvinner i bevisstgjøring av deres rolle i samfunnet 

                     

9.2.12.2. Kurs for selvhjelpsgrupper  

          

9.2.12.3. Kurs for landsbybebore i viktigheten av klimaforandringer og 
miljøet spesielt 

                     

9.2.13. Vi har opprettet/reparert vannposter i flere landsbyer i våre 
arbeidsområder 

          

Livgivende vann – situasjoner med overfylte vannposter forsøker vi å unngå! 

 



 

10. Utbygging og drift av barnehjem 

 

Enkelte av barna ved barnehjemmet er fjernadoptert – driftskostnadene betales i sin helhet av indiske 
donorer, det være seg mat, hygieneartikler, lønn til ekstraundervisning etc. 

10.1. «Ashanilaya barnehjem» i Bangalore 

• Antall barn på barnehjemmet   31.12.2020  16 barn 

• Antall barn som går på skole  31.12.2020  16 barn 

           

Se godt på bildene – med hjelp fra våre givere er barnehjemsbygningen nå fullt ut rehabilitert og vi er godt i gang med 
byggingen av nytt, indre sikkerhetsgjerde for å hold elefanter ute fra eiendommen 

10.2. «Ashagram barnehjem» i Tamil Nadhu 

• Antall barn på barnehjemmet  31.12.2020    0 barn 

Barnehjemmet ble mot slutten av 2017 stengt på grunn av nye 
retningslinjer fra den indiske regjeringen. Siden den gang har 
barnehjemmet og den omkringliggende eiendommen vært gjenstand 
for store utbedringer. 

o 2. etasje på bygningen er ferdigstilt 
o Vinduer og dører i 2. etasje er satt inn 
o Gulv i 2. etasje og på takterrassen er flislagt 
o Hele bygningen er nymalt 



 

o Nytt, indre sikkerhetsgjerde er under oppføring. Ca. 200 av 
totalt 600 meter av gjerdet er nå ferdigstilt 

o Bygningen er nå tilknyttet offentlig elektrisitet med gratis bruk 
av strøm så lenge bygningen faller innenfor offentlig definisjon 
av et barnehjem 

• I 2020 (under pandemien) har bygningen også vært brukt til: 
o Gitt ly og husrom til kvinner/familier som har vært utsatt for 

vold i hjemmet 
o Vært skolested for barn fra omkringliggende landsbyer og hvor 

skolene har vært nedstengt på grunn av koronaen 
o Vært distribusjonssted for familier fra omkringliggende 

landsbyer der vi har delt ut mat, vann og smiitevernutstyr 
o «Ashagram barnehjem» i Tamil Nadhu 

10.3 På grunn av nye retningslinjer – eller rettere sagt diskusjoner i 
indisk media/nyhetsartikler i aviser etc. – fremkommet 
synspunkter som ville gjøre drift av barnehjem i India overflødig. 
Den nåværende nasjonalistiske regjeringen har tanker til media 
om at barnehjemsdrift i privat regi bør avvikles. I beste fall bør 
regjeringen overta drift av alle barnehjem i India! Det er ennå ikke 
fremkommet datoer for dette, men indiske regjeringer er kjent for å 
ha luftige tanker om virkeligheten – den som lever får se! 

11. Slik møter du våre hjemmesider hvor du kan lese       
mere om våre aktiviteter 

 

11.1. På norsk 

 

 

 



 

11.2. På engelsk 

 

11.3. Slik møter du bildet på våre hjemmesider når du ønsker å logge deg 
på din «personlige side» hos SevaChildren 

 

11.4. SevaChildren har integrert facebook på sine hjemmesider. Sosiale 
medier er en viktig arena for markedsføring og informasjonsdeling, 
noe SevaChildren satser målrettet på! 

 

 

 


