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MER FRIHET.
MER VERDIGHET.
Nestekjærlighet g jennom praktisk handling, 
det er vår motivasjon for vårt arbeid. 

I 2017 betydde det å dra til områder som er utsatt for 
konflikt og undertrykkelse, og å g jøre alt vi kan slik at 
barn kan oppleve mer frihet, og mer fullverdige liv. Det 
er særskilt viktig for oss å nå ut med hjelp til de som får 
ingen, eller lite hjelp av andre. Sammen med dere, har 
vi oppnådd fantastiske resultater.

Partners Norge sitt formål er å gi informasjon i Norge 
om situasjonen i landene vi arbeider i, og å samle inn 
penger til nødhjelps- og bistandsprosjekter. 



DETTE HAR DU BIDRATT TIL.
25,7 millioner kroner samlet inn i land
hvor Partners er registrert

30 prosjekter er finansiert.

419.119 mennesker har fått hjelp. 

Partners Relief & Development er registrert i Canada, Storbritannia, Norge, Australia, 
New Zealand og USA. De finansielle detaljene som angår Norge kommer til slutt i 
dokumentet, men det vi har oppnådd av resultater er en felles innsats av alle landene. 



MYANMAR

Samtidig som brudd på menneskerettighetene har eskalert i 
Myanmar, har du bidratt med mat til de på flukt i eget land. 
Du har investert i bedre helse, utdanning og landbrukspraksis til 
lokalsamfunnene som skal bygges opp etter tiår med konflikt. 

184.054 MENNESKER HAR FÅTT HJELP I 2017

99.247  
mennesker har fått 
nødhjelp.
 

9.598  
barn får ta del i våre 
utdanningsprosjekter.

134 
helsearbeidere har fått opplæring til  
å gi bistand og videre opplæring. 
 

236 
har fått opplæring i bærekraftige 
landbruksmetoder. 

HØYDEPUNKTER



THAILAND

Du har bidratt til at migrantgrupper og flyktninggrupper 
har fått tilgang til utdanning og helsetjenester. Du har gitt 
migranter mulighet for opplæring, slik at de kan få jobb og 
inntekt til å forsørge familiene sine.  

10.640 MENNESKER HAR FÅTT HJELP I 2017

652  
elever har fått opplæring 
ved SEED læringssenter.
 

551  
flyktningbarn har fått 
omsorg og et sted å bo slik 
at de kan få utdanning.  

4.031 
mennesker har fått assistanse ved 
Lay Tong Ku helsesenter. 
 

42 
migranter har fått opplæring i søm, 
slik at de kan få inntektsgivende 
arbeid.

HØYDEPUNKTER



BANGLADESH

På samme tid som over en halv million Rohingya flyktet fra 
vold og etnisk rensning i Myanmar, har du bidratt til å møte 
dem i Bangladesh med livreddende nødhjelp i form av mat og 
helseoppfølging.   

134.245 MENNESKER HAR FÅTT HJELP I 2017

2.416  
presenninger for å gi 
flyktninger ly for regnet. 

39  
brønner ble borret for å gi 
flyktninger rent og trygt 
vann.

12.673 
esker med mat for å gi familier 
noe å spise.  
 

11.900 
mennesker fikk behandling av 
Rohingya som har fått opplærings 
som helsearbeider.

HØYDEPUNKTER



EN MANN SOM KJEMPER FOR UTDANNING!

U Kyaw Hla Aung vant prisen 2018 AURORA HUMANITARIAN.

“Mat er viktig. Medisin er viktig. Men ingenting er viktigere enn 
utdanning”, sier U Kyaw Hla Aung. “Vårt folk trenger utdanning for 
å forstå hva våre rettigheter er, og for å få frihet.” 

U Kyaw Hla Aung er en advokat som kjenner historien om sitt folk, 
Rohingya, bedre enn noen vi kjenner. Han kan gi historieundervisning 
som varer i flere timer, og forklare Rohingyas eksistens i Myanmar. 
På grunn av hans kunnskap og hardt arbeid på vegne av sitt folk har U 
Kyaw Hla Aung vært forfulgt av Myanmars myndigheter. Hans siste 
fengselsopphold var på grunn av at han startet skoler for Rohingya-
barn i leiren der han bodde.

Partners tror på U Kyaw Hla Aungs visjon og vi hjelper til med å 
finansiere skolene. Vi, som U Kyaw Hla Aung, mener utdanning er 
nøkkelen til varig frihet og demokrati

U KYAW HLA AUNG



IRAK

Midt i kampene for å ta tilbake områder okkupert av IS, har 
du bidratt til utdeling av vann og noe å spise til mennesker 
på flukt. I tillegg har du bidratt til esker med mat til internt 
fordrevne mennesker.    

62.791 MENNESKER HAR FÅTT HJELP I 2017

3.571  
esker med mat er delt ut til 
internt fordrevne mennesker.
 

39.450  
liter med vann er delt ut til 
mennesker på flukt. 

180 
kyllinger er delt ut til mat og 
ekstra inntekter. 
 

1.796 
kanner med melkepulver er delt ut 
for å forbedre næringsinntaket til 
babyer. 

HØYDEPUNKTER



SYRIA

Omsorg for barn som er blitt foreldreløse i krigen, mat til 
ofre for kjemiske angrep, en ødelagt og minelagt skole bygd 
opp ig jen. Dette er bare litt av det du har bidratt med for 
sivilbefolkningen i Syria.     

27.373 MENNESKER HAR FÅTT HJELP I 2017

2.035  
esker med mat delt ut til 
internt fordrevne familier. 
 

400  
elever er tilbake i skolen 
etter at skolen ble bygd opp 
ig jen.

12.505 
mennesker fikk parafin til bruk i 
oppvarming og matlaging.  
 

889 
foreldreløse får kontinuerlig 
bistand. 

HØYDEPUNKTER



GJENOPPBYGGING ETTER IS.

I sin kamp om makt og land la IS denne skolen i ruiner, en skole som ligger i utkanten av 
Raqqa, Syria. Men fordi barna ikke skal bli frarevet sine muligheter til utdanning, har du 

bidratt til å gi midler til våre lokale samarbeidspartnere, slik at de kan g jenoppbygge skolen. 
I dag er over 400 elever tilbake i klasserommene. Et av disse barna, som har overlevd 

borgerkrigen, kan bli en lege, kunstner, lærer, elektriker eller sykepleier en dag. 

Dette er det du bidrar til, dette er det vi arbeider for, 
dette gir motivasjon til videre innsats. 

SKOLEN ER ÅPEN IGJEN!



SAMARBEID
I flere år har Partners hatt samarbeid med Nidarvoll 
skole og Vestby vgs, dette er verdifullt for oss! I 2017 
har vi også hatt gleden av å inngå samarbeid med  
Bakketun folkehøgskole, og vi har fått to bedrifter 
(Maxkorn og Rågo AS) som partnere i våre landbruks- 
prosjekt. 

Frosta menighet har vi fått et treårig samarbeid 
med fra 2017. Menigheten Mosaic gir fast støtte til  
Partners, og flere andre menigheter gir jevnlig. 

I november 2017 samlet ungdomskonferansen Get  
Focused i Tønsberg inn over kr 250.000 til vårt  
arbeid i Midtøsten. Disse midlene benyttes til et akutt 
behov for nødhjelp. 

INFORMASJONSARBEID
Det tradisjonelle Partnersbladet ble gitt ut 2 ganger i 
løpet av året og sendt til alle i vår giverdatabase. 

Det ble også delt informasjon via e-post, g jennom 
mediadekning, brev og annonser om situasjonen i 
landene vi arbeider i. 

I løpet av året ble en ny nettside utviklet for å kunne gi 
bedre og mer informasjon om arbeidet Partners g jør. 

AKTIVITET I NORGE
ARRANGEMENTER
26. april deltok over 30 personer på informasjons- 
kveld for Partners på Levanger. 

Høsten 2017 ble “Løp for livet” arrangert i Levanger 
sentrum. Mange frivillige deltok og dette engasje-
mentet fra frivillige er av stor betydning og glede for 
Partners! Fokuset på løpet var på Rohingya-folket, 
som løp for livet fra Myanmar til Bangladesh på 
samme tid som vi løp i solidaritet. Shabana Hussein, 
en norsk-rohingya bosatt i Oslo deltok med apell. 

UTSTILLING
Familien Pettersen/Hattrem reiste våren 2017 til 
Thailand, og besøkte blant annet en av flyktning- 
leirene i nærheten av Mae Sot. Familien som reiste er 
profesjonelle fotografer, og etter et sterkt møte med 
menneskene i flyktningleire og i områder omkring, 
produserte de en utstilling. Utstillingen viste ikke 
bare tragediene, men også verdigheten til mennesker 
på flukt. Utstillingen ble vist i bakgården til Fotograf 
Hattrem. 

KAMPANJER
Det ble g jennomført en sommerkampanje og en  
julekampanje i 2017.



AKTIVITETSREGNSKAP PARTNERS NORGE
INNTEKTER
Tilskudd        kr 
Innsamlede midler      kr  
Inntekter av salg       kr         

SUM INNTEKTER      kr  

KOSTNADER
Innsamlingsarbeid       kr      
Aktiviteter knyttet til formål     kr      
Overføringer til Partners Thailand/International   kr     
Administrasjon        kr         

SUM KOSTNADER      kr

RESULTAT       kr       
  
* Underskuddet kommer av at innsamlede midler i 2016 ble overført til prosjekter i 2017.

Nøkkeltallene tidligere i dette dokumentet viser frem det Partners Relief & Development har 
bidratt med i Midtøsten og Sør-øst Asia. Denne økonomirapporten g jelder Partners Norge.

Partners Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen. 
Innsamlingsprosenten for 2017 var 83 %.  

48 339
1 656 974

42 182

1 747 904

286 025
573 219
976 742

94 169

1 930 155

 -182 251*

ØKONOMI



RAPPORT FRA STYRET
Daglig drift
Stiftelsen har økt fra 2 til 3 ansatte, alle 3 er kvinner. Den totalt stillingsprosenten Partners Norge finansierer er ca 70% stilling. Stiftelsen gikk i 2017 
fra en daglig leder i full stilling til flere delstillinger. Dette for å redusere lønnskostnaden slik at den er balansert mot kostnader til stiftelsens formål, 
begrense sårbarheten i den daglige driften, og for å gi arbeidstakerne et fellesskape å arbeide i. Arbeidsmiljøet ansees å være godt. Hovedkontoret ble 
flyttet fra Oslo til Levanger/Frosta. Stiftelsens benytter KNIF Regnskap AS som regnskapsfirma, og BDO Trondheim som revisor.

Styrearbeid, likestilling og det ytre miljø
Styret har i løpet av 2017 hatt 5 møter og behandlet 41 saker. Det er kvinnelig representant i styret og stiftelsen diskriminerer ikke kjønn ved valg av 
styremedlemmer. Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. 

Økonomi
Stiftelsens inntekter i 2017 var på kr. 1.747.904, hvorav kr. 1.549.961 var kostnader til stiftelsens formål. Underskuddet kommer av at innsamlede 
midler på slutten av i 2016 ble overført til prosjekter i 2017. Stiftelsens aktivitetsregnskap viser ellers at resultatet ligger på et forsvarlig nivå. Det blir 
månedlig overført midler fra Partners USA til å dekke majoriteten av lønnsmidlene til tilsatt informasjonsrådgiver. Mer informasjon om økonomi i 
Partners Norge sitt aktivitetsregnskap. Stiftelsen Partners Norge er godkjent av Innsamlingskontrollen. Innsamlingsprosenten var på 83 %.

Videre drift
Styret kjenner ikke til noen forhold for bedømmelsen av stiftelsens stilling og resultat av virksomheten som ikke fremgår av balanse, resultatregnskap, 
noter og styrets beretning. Stiftelsen mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og g jeld, finansielle stilling og resultat. I 
samsvar med regnskapsloven bekreftes at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Levanger, 7. mai 2018

Sverre Sølversen      Johan Fossan      Tor Martin Fossan       Inger Golimo   Anne Sofie A. Elgseter
Styreleder      Nestleder      Styremedlem        Styremedlem   Daglig leder 



Frie fullverdige liv 
for barn som er ofre for 
konflikt og undertrykkelse.

STIFTELSEN PARTNERS NORGE
Postboks 58, 7634 Frosta, Norge • partnersnorge.no • @Partnersnorge


