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KJÆRE CARITAS-VENN

2012 var et innholdsrikt år. Som du vil se av denne årsrapporten, har vi arbeidet godt på flere områder. 
Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere hadde en voldsom vekst i 2012, det er tydelig at dette senteret 
dekker et reelt behov hos arbeidsinnvandrerne. Vi har dessuten avsluttet en 5-årig rammeavtale med 
prosjektstøtte fra Norad. Noen av resultatene fra disse prosjektene presenteres i denne årsrapporten.

I 2012 la vi også grunnlaget for en ny rammeavtale med Norad for perioden 2013-2018. Norsk 
bistands- og utviklingspolitikk er i stadig endring og Caritas forsøker alltid å være i forkant av 
utviklingen. Det er derfor gledelig å se at mange av de endringene som nå etterlyses hos norske 
bistandsaktører, i svært stor grad samsvarer med den tenkemåte og praksis Caritas har stått for i en 
årrekke. Dette har også blitt lagt merke til av norske myndigheter og har ført til en økning i Norads 
bevilgninger til Caritas Norge i den nye rammeavtaleperioden. Dette er svært gode nyheter og gir 
oss mulighet til å hjelpe enda flere mennesker i fattige land. 

I 2012 har vi også arbeidet for å styrke vårt innlandsarbeid. Særlig har dette arbeidet vært rettet mot den katolske kirke og de 
katolske menighetene. Dette er svært viktige støttespillere for Caritas Norge og er på mange måter våre ”eiere”. Vi vil derfor 
fortsette arbeidet med å styrke dette samarbeidet i årene framover.

2012 var dessuten et år der Caritas Norge jobbet hardt for å øke organisasjonens synlighet i den offentlige debatten i Norge. 
Caritas drev derfor et mer aktivt mediearbeid enn tidligere år. Gjennom innlegg og intervjuer i ulike medier belyste vi aktuelle 
problemstillinger vi arbeider med, både i Norge og i våre prosjektland. På denne måten synliggjorde vi våre synspunkter for 
politikere og var dermed med på å sette den politiske dagsorden. Samtidig var mediedekningen med på å synliggjøre vårt arbeid 
for den norske opinionen generelt.

Vi er stolte over resultatene vi har oppnådd i 2012. Gjennom å vise våre støttespillere at vårt arbeid gir resultater håper vi å 
tydeliggjøre at deres bidrag når fram til de som trenger det mest. 

Takk for din støtte i 2012!

Med vennlig hilsen,

Martha Rubiano Skretteberg
Generalsekretær i Caritas Norge
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STYRETS SAMMENSETNING  
FRA 27. APRIL 2013

Styreleder: Terje Osmundsen 
Styremedlem: Andreas Falkenberg  

Kirsti Øyen 
Elsa Leona McClimans  
p. Sigurd Markussen (i permisjon til juli 2014) 
Henrik von Achen (vikar for p. Sigurd Markussen til juli 2014)

Elisabeth Thielemann valgte å ikke stille til gjenvalg som styreleder ved rådsmøte 2013. 
Caritas ønsker å takke Elisabeth for hennes fantastiske innsats som styreleder de siste 

fire årene. Terje Osmundsen tok over som styreleder 27. april 2013

KORT OM CARITAS NORGE

CARITAS NORGE
• Caritas Norge er den katolske kirkes hjelpeorganisasjon. Vår visjon er en verden der alle mennesker lever  

i trygge samfunn hvor deres helhetlige menneskelige utvikling og menneskeverd blir ivaretatt. 
• Vårt arbeid inspireres og veiledes av verdier og prinsipper i Kirkens sosiallære. 
• Caritas Norges ønsker å motivere katolikker i Norge til solidaritet med fattige og marginaliserte grupper  

i Norge og i andre land. 
• Vi driver også et informasjonssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo.

CARITAS NORGE INTERNASJONALT
• Caritas Norge er tilsluttet det internasjonale nettverket Caritas Internationalis. Dette nettverket omfatter  

165 nasjonale Caritas-organisasjoner og har tilstedeværelse i 200 land og territorier. 
• Caritas Norge er også en del av Caritas Europa, et nettverk av 49 europeiske Caritas-organisasjoner. 
• Caritas Norge arbeider innen følgende områder i vårt utenlandsarbeid: utvikling, humanitært arbeid  

og fred og forsoning. 

Innenfor disse områdene er det tre temaer som Caritas har særlig fokus på: 

DEMOKRATI OG GODT STYRESETT MATVARESIKKERHET UTDANNING OG KOMPETANSEHEVING
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AKTIVITETSREGNSKAP 2012

INNTEKTER 2012 2011

Offentlige midler 29 733 408 24 069 047

Bidrag fra samarbeidsorganisasjoner 1 639 815 700 000

Innsamlet i Norge 5 549 445 5 765 244

Arv 4 400 000 0

Finans- og andre inntekter 638 059 -20 555

TOTALE INNTEKTER 41 960 727 30 513 737

UTGIFTER

Kostnader til innsamling 1 206 675 996 809

KOSTNADER TIL FORMÅL

Prosjektkostnader utland 29 312 777 24 438 637

Innlandsarbeid 2 029 849 894 405

Informasjonskostnader 1 780 545 1 410 153

SUM KOSTNADER TIL FORMÅL 33 123 171 26 743 195

Administrasjonskostnader 2 019 753 v 598 499

TOTALE UTGIFTER 36 349 599 31 338 504

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 5 611 128 -824 767

Regnskapet for 2012 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og ”God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner”, samt i 
henhold til anbefalinger fra Innsamlingskontrollen. Regnskapet viser et resultat på kr 5 611 128.  Det gode resultatet skyldes først 
og fremst en arv, som i henhold til avdødes ønske brukes til å styrke Caritas Norges egenkapital.

SLIK BRUKTE VI PENGENE I 2012

Formål: 91%

Administrasjon: 6%

Innsamling 3%

Afrika: 46%

Latin_Amerika: 44%

Asia: 7%

Global/ Divers 3%

Utvikling: 72%

Fred/MR 27%

Nødhjelp: 1%

PROSJEKTUTGIFTER REGION* PROSJEKTUTGIFTER TEMA*

*utenfor Norge *utenfor Norge
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GOD STØTTE FRA VÅRE GIVERE!

Våre støttespillere er helt avgjørende 
for Caritas’ arbeid. Vi har derfor 
arbeidet mer målrettet med vårt 
innsamlingsarbeid i 2012. Om man 
ser bort i fra et større enkeltbidrag til 
driftskostnader i 2011, økte bidragene 
fra våre givere i 2012, sammenlignet 
med året før. Vi har dessuten økt 
innsatsen for å øke antallet faste givere, 
noe som begynte å gi resultater i 2012.
 

– At stadig flere velger å bli faste givere 
er veldig positivt. Faste givere gir 
oss forutsigbare inntekter og gir oss 
mulighet til å legge langsiktige planer 
for fremtiden, forteller administrasjons- 
og økonomileder Dag Albert Bårnes. 
Han tror at en av grunnene til at stadig 
flere velger å gi et bidrag til Caritas er 
at giverne stoler på at bidragene faktisk 
når fram til de som trenger det mest. 

– Vi mener det er svært viktig å holde 
administrasjonskostnadene lave slik 
at størst mulig del av givernes bidrag 
faktisk går til formålet. Derfor er vi stolte 
av å kunne si at om du gir 100 kroner 
til Caritas vil over 90 kroner gå direkte 
til vårt arbeid med å gi vanskeligstilte 
mennesker et bedre liv, avslutter Bårnes.
 

Caritas Norge er medlem av innsamlingskontrollen. Om du har spørsmål vedrørende Caritas Norges  
arbeid eller økonomi kan du sende en e-post til caritas@caritas.no.

OVERSIKT OVER BIDRAG 2012 2011

Enkeltpersoner 3 582 461 3 496 454

Menigheter 789 327 728 152

Katolske org./inst. 738 980 555 201

Ikke-katolske kilder 390 618 449 886

Gaver v/anledninger 48 099 10 550

Bidrag til driftskostnader 0 525 000

TOTALT INNSAMLET 5 549 485 5 765 243

KORT PUNKTER FRA ÅRSBERETNINGEN 2012
CARITAS INTERNASJONALT
• I 2012 overførte Caritas Norge drøye 29 millioner kroner til 32 prosjekter i 14 land. Dette er en økning på ca 5 millioner 

kroner fra 2011.
• Av prosjektmidlene kommer i underkant av kr 18 millioner fra Norad og kr 7,5 millioner fra Utenriksdepartementet. De 

resterende kr 4,5 millioner er dekket av Caritas Norges egne midler. I hovedsak stammer disse fra innsamlede midler i Norge.
• Caritas deltok i 2012 aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk, med mål om å endre strukturer som er med på å 

opprettholde fattigdom og urettferdighet. Caritas deltok i 2012 blant annet i Caritas Europas ekspertgruppe for internasjonalt 
samarbeid og humanitært arbeid og i en rekke andre nasjonale og internasjonale nettverk.

CARITAS I NORGE
• I 2012 hadde Caritas Norge et spesielt fokus på å styrke samarbeidet med de katolske menighetene og Caritas-grupper i Norge. 
• I løpet av året ble det derfor gjennomført en rekke besøk til menighetene og i november ble det arrangert et høstmøte der alle 

menighetene var invitert. På dette møtet kunne menighetene blant annet lære mer om Caritas’ arbeid og de fikk også mulighet 
til å komme med anbefalinger for styrking av samarbeidet med Caritas.

• Caritas fortsatte i 2012 vårt gode samarbeid med Norges Unge Katolikker, blant annet i forbindelse med adventsaksjonen.
CARITAS INFOSENTER
• Caritas Infosenter har holdt åpent tre dager i uken i hele 2012.
• Senteret var i 2012 betjent av 2,2 stillingsverk fordelt på fire stillinger, samt av 16 frivillige fra ulike land.
• Senteret har opplevd en stor vekst i antall brukere, fra om lag 20-30 brukere per dag i januar 2012 til over 50 brukere  

per dag ved utgangen av 2012.
INFORMASJONS- OG TALSMANNSARBEID
• Caritas Norge var godt synlige i media i 2012. Totalt ble Caritas omtalt 50 ganger gjennom redaksjonelle saker, intervjuer, 

leserinnlegg og kronikker i 2012.
• Sommeren 2012 ble nytt design på nettsidene www.caritas.no lansert. Nettsidene oppdateres med minst en nyhetssak  

per uke og har om lag 1500 – 2000 besøkende per måned.
• I 2012 har Caritas Norge drevet aktivt talsmanns- og påvirkningsarbeid basert på den katolske sosiallæres prinsipper. Vi har 

jobbet mye med situasjonen for arbeidsinnvandrere i Norge, og blant annet brukt media til å belyse utfordringer vi mener at 
norske myndigheter bør ta tak i.
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RESULTATER FRA RAMMEAVTALEN 2008-2012
I 2012 utløp vår 5-årige rammeavtale for bistandsprosjekter gjennom Norad som startet opp i 2008. I denne 5-årsperioden har 
vi, i samarbeid med våre partnerorganisasjoner, oppnådd svært gode resultater knyttet til en rekke utviklingspolitiske temaer. 
Nedenfor finner du noen av resultatene vi har oppnådd i perioden.

UGANDA
ØKONOMI, MATSIKKERHET OG MILJØ:
- I 2008 hadde kun 2 % av deltagerne en husholdningsinntekt som tilsvarer Ugandas gjennomsnittinntekt. I 2012 var 

dette tallet økt til 52 %. 
- 87 % av deltagerne rapporterer om en generell inntektsøkning i løpet av programperioden.
- 98 % av deltagerne har kunnskap om bærekraftig jordbruksteknikker, mot 17 % ved oppstart av programmet. 
- 61 % av deltagerne melder at matsikkerheten har blitt moderat forbedret og 33 % sier matsikkerheten i stor grad har 

blitt forbedret siden programmets oppstart.

DEMOKRATI OG LIKESTILLING:
- 83 % av kvinnene som har deltatt i programmet rapporterer om økt politisk deltagelse og forståelse. 
- 51 % av deltagerne ser nå på husholdningseiendelene som eid av hele familien i motsetning til 18% ved programmets oppstart i 2008.

HIV/AIDS OG HELSE:
- 2354 hiv/aids-rammede i alle prosjektområdene har benyttet seg av ”Voluntary Counselling and Testing” (VCT).
- 90 % av husholdningene i programområdet har forbedret toalettstandard og et fungerende system for avfallshåndtering, mot 44 % i 2008.

ZAMBIA
ØKONOMI, MATSIKKERHET OG MILJØ:
- Caritas har gjennomført kurs i bærekraftig bruk av naturressurser og beskyttelse av miljøet for over 2000 deltagere  

i løpet av perioden. 
- Gjennom skogplantingsprogrammer har det blitt plantet om lag 91.000 trær.

DEMOKRATI OG LIKESTILLING:
- Tallet på kvinner i ulike lederposisjoner har i perioden økt fra 8 % til 43 % i prosjektområdet. 
- Antall kvinner som deltar på lese- og skrivekurs har økt betraktelig fra 2008 til 2012. Av 1979 deltagere totalt lærte 1061 å lese og skrive.

HIV/AIDS OG HELSE:
- 1721 hiv/aidssyke har fått infeksjonsforebyggende medikamenter (ARV) og over 90 % av disse er nå i stand til å arbeide.

DR. KONGO
(Nytt prosjekt oppstart 2011)

ØKONOMI, MATSIKKERHET OG MILJØ:
- I Kindu har 30 % av husholdningene økt sin kunnskap om nye jordbruksmetoder. De nye jordbruksteknikkene har 

ført til at den lokale produksjonen av mais og jordnøtter har økt med 30 %.
- I Kisantu har det blitt plantet trær i et område på totalt 200 hektar med mål om å gjenopprette skogen. Ytterligere 

500 hektar har blitt kategorisert som beskyttet skog.

DEMOKRATI OG LIKESTILLING:
- I Kindu har 40 % av mennene rapportert at de nå har begynt å inkludere kvinner i husholdningens økonomi. 
- I Kisantu er 6 av 18 medlemmer i prosjektkomiteen kvinner.

HIV/AIDS:
- Økning på 40 % blant målgruppen som har kunnskap om hiv/aids. 

HONDURAS
ØKONOMI, MATSIKKERHET OG MILJØ:
- 18 avtaler med lokale myndigheter om vern av naturressurser har blitt signert. 
- Bare i 2012 ble det gjennomført 12 lokale kampanjer for bevisstgjøring omkring gruvedrift, den nye gruveloven og 

avskogning, samt kampanjer med krav om vern av skogsområder.

DEMOKRATI OG LIKESTILLING:
- 2579 ledere for sivilsamfunnsorganisasjoner har deltatt i skolering innen en rekke temaer knyttet til kampanjearbeid,  

mobilisering og lignende.
- 110 politikere og funksjonærer i 23 kommuner har deltatt på opplæring i etikk, politikk og godt styresett. 
- 43 antikorrupsjonskomiteer, bestående av 310 kvinner og menn er etablert og er aktive.

HIV/AIDS OG HELSE:
- 1776 personer har deltatt i implementeringen av hiv/aidsprogram. Det har blitt opprettet 16 HIV/AIDS-komiteer i intervensjonsområdene.



NYTT PROSJEKT
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I 2012 leverte Caritas søknad om midler fra Norad til en ny 5-årig rammeavtale. Vi fikk i starten av 
2013 tilsagn på denne søknaden og var en av få organisasjoner som opplevde å få en økning i midler 

sammenlignet med forrige rammeavtale. Vårt gode arbeid med bistand og utvikling vil derfor bli 
ytterligere styrket de neste årene.

VOLDSFOREBYGGENDE ARBEID
I mars 2012 startet vi opp et nytt prosjekt i Honduras og El Salvador med mål om 
å styrke arbeidet med voldsbekjempelse og voldsforebygging i en av verdens mest 
voldsbelastede regioner.

INNEN UTGANGEN AV 2012 VAR FØLGENDE RESULTATER OPPNÅDD: 
• 3 kartleggingsstudier av voldssituasjonen og lokalbefolkningens prioriteringer  
er ferdigstilt.

• 2300 ungdom har fått yrkesrettet opplæring, deltatt på fritidsaktiviteter, 
bidratt til analyser av situasjonen i eget lokalsamfunn og fått opplæring i 
konflikthåndteringsmekanismer. 

• 450 ungdommer har fått lederopplæring og har tilegnet seg kunnskap og 
ferdigheter for å delta i dialog og fora lokalt, regionalt og nasjonalt.

• 6 voldsforebyggende komiteer er opprettet i intervensjonsområdene. Komiteene 
inkluderer ungdom, foreldre, lærere, politi, helsevesen, lokale myndigheter, 
menigheter og andre sentrale aktører i lokalsamfunnet.

• Potensielle fremtidige samarbeidspartnere er identifisert og nasjonale allianser for 
å fremme en voldsforebyggende politikk er etablert i El Salvador og Honduras.

ZAMBIAS FØRSTE FREDELIGE REGJERINGSSKIFTE
Det var knyttet stor spenning til presidentvalget i Zambia i 2011. Det var særlig stor usikkerhet knyttet til hvorvidt valget ville gå fredelig 
for seg og om taperne av valget ville godta nederlaget. Med støtte fra Caritas Norge fikk Caritas Zambia en meget viktig rolle i arbeidet for 
å sikre et fredelig og rettferdig valg. Caritas Zambia fungerte som koordinatorer for aktivitetene til 8 frivillige organisasjoner som arbeidet 
med valget. De stod i spissen for å arrangere en rekke aktiviteter, deriblant ”stemmeopplæring” og informasjonsarbeid i forbindelse med 
lokale valgkretskontorer. En annen viktig rolle var opplæring og utplassering av valgobservatører. I alt fikk 9022 observatører over hele 
landet opplæring og fungerte som valgobservatører. 985 av disse var tilknyttet det som ble kalt ”Rapid Response Project” og hadde som 
rolle å fortløpende gi oppdatert informasjon om hendelser på valgdagen.
 Aktivitetene gav gode resultater. Valgdeltagelsen under presidentvalget i 2011 økte fra 
48 % i 2008 til 58 % i 2011, og førte til Zambias første fredelige regjeringsskifte. Økt deltagelse 
og fravær av voldelige handlinger er blant annet et resultat av Caritas’ aktiviteter i forkant av 
og under valget. ”Stemmeopplæringen” hjalp dessuten befolkningen til å ta velinformerte 
beslutninger i sin stemmegivning. Dette, i kombinasjon med utstrakt valgobservasjon, var 
medvirkende til at valgresultatet ble akseptert som riktig, og at resultatet faktisk reflekterte 
ønskene til flertallet av Zambias befolkning. I en omfattende undersøkelse i etterkant av valget 
mente en av fem zambiere at det fredelige valget som førte til regjeringsskifte var en direkte 
konsekvens av Caritas’ aktiviteter.



Alle våre støttespillere er svært viktige for Caritas Norge. Våre faste givere gir oss allikevel en ekstra trygghet 
gjennom mer forutsigbare inntekter og gir oss dermed bedre mulighet til å legge langsiktige planer for fremtiden. 

Vi håper derfor at du ønsker å bli fast giver til Caritas Norge!

Som fastgiver betaler du et fast beløp gjennom avtalegiroordningen. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte 
du ønske å gi. Banken din sørger for at ditt bidrag betales på riktig dato og med riktig beløp. 

Om du ønsker det, vil du i forkant av betalingen motta en skriftlig oversikt som angir beløp og dato for ditt neste bidrag. 
På denne måten har du full oversikt, og kan stoppe betalingen før kontoen belastes hvis du skulle ønske det. 
Gjennom bankens kontofon, nettbank eller kontoutskrift kan du etterpå kontrollere at ditt bidrag er betalt.

For å bli fast giver kan du klippe ut, fylle inn og legge skjemaet under i en postkasse. 
Om du ønsker mer informasjon om hvordan du kan støtte Caritas Norge kan du gå inn på www.caritas.no 
eller kontakte oss på caritas@caritas.no. Du kan også gi et enkeltbidrag til Caritas på konto 8200.01.93433.

BLI FAST GIVER

KONTAKTINFORMASJON:
caritas@caritas.no

www.caritas.no
Tlf: 23 33 43 60

 Gavekonto: 8200.01.93433

BESØKSADRESSE:
Caritas Norge 

Storgata 38 
(inng. Hausmansgate) 

0182 Oslo

POSTADRESSE:
Caritas Norge 
Postboks 9277

Grønland
0134 Oslo

Navn (blokkbokstaver):

Gatenavn/nr:

Postnr/sted:

Sted/Dato:      Underskrift:

Caritas Norge 
Svarsending 2115
0091 Oslo

Jeg vil bli fast giver hos Caritas Norge og vil betale mitt faste bidrag med AvtaleGiro.
Jeg ønsker derfor at Caritas skal sende meg nødvendige skjemaer for å bli fast giver 
til min adresse:


