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Den 11. og 12. november i 2014 feiret Caritas Norge sitt 50-års- 

jubileum. Siden 1964 har Caritas Norge arbeidet aktivt for å hjelpe 

flyktninger, fattige og vanskeligstilte verden over. Vi har også jobbet for 

å endre strukturer som bidrar til en skjev fordeling av jordens ressurser  

og for å løse konflikter og skape varig fred. 

Et av Caritas første prosjekter var etableringen av en skole for sykepleiere 

 i Uganda. Det at Caritas Norge bidro til å starte en skole som i nesten 

50 år har utdannet mennesker til å redde liv og pleie syke, er et godt 

eksempel på hvordan et gjennomtenkt prosjekt kan utvikle seg til  

å hjelpe utallige mennesker ut av lidelse. 

Gjennom 50 år har Caritas Norge vært med på å hjelpe millioner av 

mennesker ut av fattigdom. Dette har vært mulig fordi mange av dere 

har hjulpet Caritas Norge med å hjelpe mennesker i nød. Våre lokale 

partnere, som hver dag gjør det de kan for å hjelpe mennesker der 

de er, legger ned en uvurderlig innsats. Det samme gjør alle som 

frivillig støtter Caritas i Norge, enten økonomisk eller ved å gi av sin 

tid og arbeidsinnsats. De ansatte i Caritas Norge skal også takkes. Det 

er mange som har gjort mer enn det som kunne forventes.

50-årsjubiléet gav Caritas Norge en unik mulighet til å samle nære 

samarbeidspartnere, for å videreutvikle vårt arbeid. Blant gjestene 

som kom til Norge var president for Caritas Internationalis, Kardinal 

Óscar Rodríguez Maradiaga og flere ledere fra Caritas i våre viktigste 

samarbeidsland. Gjennom en rekke møter med norske myndigheter 

og norsk presse, bidro disse til å rette oppmerksomheten mot inter-

nasjonale utfordringer. 

Internasjonalt er matsikkerhet et av de temaområdene Caritas Norge 

ønsker å sette fokus på i årene som kommer. Derfor valgte vi å arrangere  

et større seminar om dette. At over 840 millioner mennesker er rammet  

av kronisk sult og at hvert femte barn er underernært, er en tragedie 

vi ikke kan akseptere. Caritas Norge stiller seg i år, som fjor, bak den 

internasjonale Caritas-kampanjen «One Human Family, Food for All» 

som tar sikte på å utrydde sult innen 2025. Dette er et visjonært mål, 

som vil kreve godt arbeid, men også politiske endringer. Aldri har vi 

hatt så gode muligheter til å utrydde fattigdom og sult som det vi 

har i dag.

Klimaendringer er en av de største utfordringer verden står overfor. For 

å møte klimautfordringene, må vi forebygge videre klimaendringer, 

ved å møte et økende energibehov med miljøvennlige løsninger.  

Vi må også bistå fattige med å tilpasse livene sine de endringer i klima 

som allerede preger hverdagen deres.

De siste årene har Caritas Norge aktivt hjulpet innvandrere med å finne 

seg til rette i det norske samfunnet. Det er dessverre slik at innvandrere 

er mer utsatt for utnyttelse i arbeidslivet. Caritas arbeider for å sikre 

innvandreres rettigheter og for at innvandrere i størst mulig grad skal 

kunne bruke sine ressurser på en måte som kommer fellesskapet 

til gode. Norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet 

gjør innvandrere bedre rustet til å stå imot utnyttelse og forskjells- 

behandling. Dette er grunnen til at Caritas satser på informasjonsarbeid 

og norskundervisning.

Menighetenes støtte til og deltakelse i Caritas’ arbeid er avgjørende for 

at vi skal kunne gjøre en forskjell. Derfor er det viktig at vi står sammen  

i videreutviklingen av Caritas’ arbeid. Sammen må vi fortsette å engasjere  

oss i våre lokalsamfunn, i Norge og i resten av verden, for å hjelpe 

dem som lider og dem som trenger vår støtte!

Med vennlig hilsen

Terje Osmundsen

Styreleder i Caritas Norge

Kjære Caritas-venn
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JANUAR: Caritas lanserte et nytt utdanningsprogram i DR Kongo med sikte på å øke tilgangen til og kvaliteten på utdanningen. 1114 barn ble 
skrevet inn på de fem utvalgte skolene, og 64 lærere fikk etterutdanning. 31 foreldre har fullført lese- og skriveutdanning, som vil gjøre dem 
bedre i stand til å hjelpe barna med lekser. 

VIKTIGE 

HENDELSER

DESEMBER: Adventsaksjonen i 2014, arrangert av Norges Unge Katolikker, gikk til barn og ungdom  
i Colombia. De innsamlede midlene gir 450 ungdommer, i de mest voldelige nabolagene i hovedstaden 
Bogota, håp om et liv uten vold. 

DESEMBER: Sri Lanka ble rammet av den verste flommen på 50 år. Caritas-nettverket bidro med avgjørende 
humanitær innsats og høstet anerkjennelse i områder med store etniske og religiøse spenninger. Den 
humanitære innsatsen bidrar til religiøs forsoning

OKTOBER: Caritas Norge fylte 50 år. Alle våre partnere i Sør ble invitert 
til å markere begivenheten og sette matsikkerhet på den politiske 
agendaen. Over 800 millioner mennesker i verden sulter. Caritas har 
som sitt fremste mål å sørge for at alle i verden får mat å spise. Caritas 
Norges matvareprogrammer sør-
get for bedre matsikkerhet for om 
lag 150 000 i 2014.

OKTOBER: President i Zambia, Michael Satas død i oktober, førte til maktskifte i landet. Valget i januar i år gikk fredelig for seg. Caritas støttet et 
valgprosjekt som drev med parallell stemmeopptelling rundt om i landet. Valgobservatører var på plass i 501 valglokaler. De konkluderte med 
at valget ble gjennomført på en gjennomsiktig måte til tross for mindre uregelmessigheter. Dette bidro til å styrke folks tillit til valgresultatet.

OKTOBER: Diplomatiske forbindelser mellom USA og Cuba ble gjenopp-
rettet i oktober 2014. Øystaten har siden 1960 vært utsatt for en 
handelsblokade innført av USA, som har begrenset landets utvikling. 
Paven og Kirken spilte en avgjørende rolle i forhandlingene. Cubanere 
går nå en ny tid i møte.  

AUGUST: Tolv ofre for konflikten i Colombia deltok for første gang  
i fredsforhandlingene mellom myndighetene og FARC i Havanna.  
I løpet av høsten kom flere delegasjoner av ofre. Den katolske kirke 
i Colombia spilte en sentral rolle i dette. Forhandlingene gjorde gode 
fremskritt. Det er håp om en bærekraftig fredsavtale i 2015.

JUNI: Den Islamske Staten (IS) erklærte opprettelsen av et islamsk kalifat i Syria og Irak. Millioner av 
mennesker er drevet på flukt i regionene som følge av krigen. Den kristne minoriteten er spesielt hardt 
rammet. Caritas Norge bistår 25 400 internt fordrevne i Nord-Irak.

APRIL: Caritas Norge startet nytt utdanningsprogram i Vietnam i samarbeid med Caritas Sveits og Caritas 
Vietnam. Programmet gir utdanning til over 1000 barn i Saigon og Ha Giang. Tidligere har det vært vans-
kelig for sivilsamfunnsorganisasjoner å få tillatelse til å jobbe i Vietnam. 

MARS: Historisk fredsavtale på Filippinene. Morofronten for islamsk frigjøring (M.I.L.F.) og president Benigno 
Aquinos’ regjering undertegnet avtalen som skal sikre selvstyre på deler av øya Mindanao; et viktig skritt 
mot fred i en konflikt som har rast siden 1970-tallet. Caritas Norge har gjennom sine prosjekter løst 550 
konflikter i 50 lokalsamfunn. 
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INNTEKTER	 REGNSKAP	2014	 REGNSKAP	2013
Offentlige midler 68 160 972 44 660 126
Støtte int. samarbeidspartnere 1 502 927 1 074 900
Innsamlet i Norge 7 687 164 8 742 279
Arv 264 389 761 275
Finans- og andre inntekter 477 192 805 850
TOTALE INNTEKTER 78 092 644 56 044 430
  

UTGIFTER	 	
Kostnader til innsamling 1 910 014 1 744 899
  
Kostnader til formål  

Prosjektkostnader utland 64 479 652 45 165 352
Innenlandsarbeid 3 941 866 3 180 426
Informasjonskostnader 1 433 251 1 754 785

SUM kostnader til formål 69 854 769 50 100 563
  
Administrasjonskostnader 2 005 420 1 167 393
  
TOTALE UTGIFTER 73 770 203 53 012 855
  
AKTIVITETSRESULTAT 4 322 441 3 031 575

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Resultatet 
viser et positivt aktivitetsresultat på kr 4 322 441. Dette består i hovedsak av nye midler som blir øremerket prosjekter i 2015, samt noe 
finansinntekter som overføres til Caritas Norges sikringsfond og husleiefond. 

OVERSIKT	BIDRAG
	 2014	 2013	
Enkeltpersoner 4 256 370 4 755 469 
Menigheter 1 314 805 2 184 021 
Katolske org./inst. 739 160 750 203 
Ikke-katolske kilder 1 367 143 1 000 587 
Gaver v/anledninger 9 686 52 000
TOTALT INNSAMLET 7 687 164 8 742 280 

AKTIVITETSREGNSKAP 2014
Caritas Norge er medlem av innsamlingskontrollen. Om du har spørsmål vedrørende Caritas Norges arbeid 
eller økonomi, kan du sende e-post til caritas@caritas.no
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KOSTNADER FORDELT 
PÅ FORMÅL

PROSJEKTUTGIFTER
REGION

PROSJEKTUTGIFTER
TEMA

Formål: 94,7%
Innsamling 2,6% 

Administrasjon: 2,7%

Afrika: 45% 
Latin-Amerika: 26%

Asia: 27% 
Global/diverse: 2%

Europa: 0%

Utvikling: 51%
Nødhjelp: 37%
Fred/MR: 12% 

94,7%

45%

26%
51%

37%

12%

27%

2%

2,7%
2,6%

•   I 2014 overførte Caritas Norge nesten 65 millioner kroner til 40 prosjekter i 16 land. Dette er en økning på ca 20 millioner kroner  
fra året før.

•  Av prosjektmidlene er i underkant av 28,8 millioner kroner fra NORAD og 29,8 millioner fra Utenriksdepartementet. I tillegg ble  
1,9 millioner fra andre finansieringskilder overført til prosjekter. Det resterende er dekket av Caritas Norges egne midler. I hovedsak  
stammer disse fra innsamlede midler i Norge.

•  Caritas Norge samlet i 2014 inn 7,6 millioner kroner. Dette er noe ned fra 2013, hvor innsamlingsaksjonen til Filippinene ga et rekord- 
resultat. Økningen fra 2012 var på mer enn 38%.

•  Bladet Caritas Info kom ut i fire utgivelser i 2014 med et opplag på 5800 eksemplarer. 1200 flere enn i 2013. 

•  Nettsidene hadde i 2014 over 29 000 besøk og nær 18 000 unike besøkende. Dette tilsvarer om lag 2400 besøk per måned i gjennom- 
snitt, og er en økning på godt over 1000 besøkende sammenlignet med 2013. I 2014 har totalt 2279 besøk på hjemmesidene vært  
via mobiltelefon og 1562 besøk via nettbrett. Global.no og katolsk.no er de nettstedene som henviser flest besøkende med henholdsvis 
27 og 28 prosent, tett etterfulgt av Facebook.com og Stavanger.katolsk.no. 

•  I 2014 registrerte vi 95 medieoppslag der Caritas Norge nevnes. I 2013 var Caritas Norge nevnt i 86 medieoppslag.

NØKKELTALL FRA 2014:
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CARITAS INFORMASJONS- OG RESSURSSENTER OSLO 2014

• 8211 besøkende
• 4195 individuelle veiledningssamtaler
• 54 prosent av arbeidsinnvandrere som har hatt veiledningssamtaler er nyankomne (< 6 mnd.) 
• 46 prosent av veiledningssamtalene var med bofaste arbeidsinnvandrere (> 6 mnd).
• 29 prosent er kvinner
• Åpent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10-16
• Drives av daglig leder i full stilling, tre ansatte i deltidsstillinger på 40% og 15-20 frivillige.

Caritas’ informasjonsarbeid for innvandrere har som mål å hjelpe  
innvandrere med å orientere seg i det norske samfunnet. Informasjons- 
rådgiverne våre gir råd i forhold til utfordringer knyttet til arbeidsliv, 
helsevesen, arbeidssøking eller andre utfordringer en lett kan møte 
på som ny i Norge. I tillegg gir vi tilbud om gratis eller rimelig norsk- 
undervisning, både i tilknytning til informasjonssentrene, men også  

i regi av andre lokale Caritas-grupper. 

NASJONALT RESSURSMILJØ
Caritas’ arbeid for innvandrere i Norge, kombinert med god kontakt 
med det internasjonale Caritas-nettverket, har gitt Caritas god for-
ståelse og kunnskap på innvandrings- og integreringsfeltet. Denne 
kunnskapen deler vi med ulike forskningsmiljøer, politiske aktører, 
myndigheter og andre sivilsamfunnsorganisasjoner. I 2014 ble Caritas  
i statsbudsjettet anerkjent som et nasjonalt ressursmiljø på inte- 
greringsfeltet; et miljø med spisskompetanse på arbeidsinn- 
vandrernes situasjon. 

NORSKUNDERVISNING
Caritas ser at en av de største utfordringene arbeidsinnvandrere 
møter er muligheten til å få norskundervisning til en overkommelig 
pris. I 2014 har Caritas derfor arbeidet aktivt med å videreformidle 
dette budskapet til norske beslutningstakere. Parallelt med dette har 
vi også utvidet vårt eget tilbud med gratis norskundervisning, slik at 
flere skal få mulighet til å lære norsk. 

FLERE KVINNER
Stadig flere kvinner oppsøker vårt informasjons- og veilednings-
tilbud. I 2014 var 29 prosent av de besøkende ved Caritas Info- 
senter i Oslo kvinner. Dette er en økning på fire prosent fra 2013. 
Prosentandelen kvinner er særlig høy for personer fra Sør-Europa. 
32 prosent av de besøkende fra Italia er i dag kvinner. Kvinner har 
oftere enn menn med seg barn til Norge og søker derfor hyppigere  
hjelp knyttet til barns oppvekst og utdannelse. 

PSYKOLOGISK HJELP
I samarbeid med en polsk organisasjon, startet Caritas i 2014 opp  
et tilbud om psykologisk veiledning for polsktalende innvandrere. 
Tilbudet om veiledning har i løpet av kort tid blitt så populært at  
vi ikke har klart å dekke etterspørselen. I 2014 hadde psykologen  
212 konsultasjoner.

ASYLSØKERE
I 2014 startet Caritas også opp et prøveprosjekt som har som formål  
å informere asylsøkere om deres rettigheter og muligheter. I en inn- 
ledende fase har vi innhentet erfaringer fra utvalgte prester og menig- 
heter. Prestenes erfaringer er nyttige for å kunne kartlegge behov og 
finne ut mer om hvordan vi på en effektiv måte kan kommunisere 
med denne gruppen innvandrere.

CARITAS BISTÅR STADIG FLERE 

INNVANDRERE I NORGE
I 2014 mottok Caritas' Infosentre i Bergen og Oslo over 9 600 henvendelser 

fra innvandrere som søker råd, hjelp og støtte. 



7

Spania: 37%
Romania: 18%

Polen: 15%
Andre EØS-land: 16%

Land utenfor EØS: 14%

Sosial dumping og menneskehandel: 2% 
Helse: 4%

Juridisk veiledning: 7%
Utdanning og norskkurs: 14% 

Oppvekst, skole og barnevern: 3% 
NAV og UDI: 25%

CV og søknader: 17% 
Boligmarked og leieforhold: 5% 

Arbeidsliv og arbeidsforhold: 23%

OVERSIKT OVER TEMA 
FOR VEILEDNING 

BESØKENDE FORDELT PÅ 
STATSBORGERSKAP 

23%
37%

18%
15%

16%

14%

5%

17%25%

3%

14%

7%
4% 2%

Stadig flere kvinner oppsøker vårt informasjons- og veiledningstilbud. (Foto: Caritas Norge/Trine Lejon)
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VÅRE PROSJEKTLAND
ved utgangen av 2014
Du kan lese mer om alle våre prosjekter på 
www.caritas.no

NORGE 

Caritas Norge ble i statsbudsjettet 
anerkjent som et nasjonalt ressurs-
senter på integreringsfeltet. Dette 
har gjort det mulig for Caritas å sikre 
arbeidet for innvandrere og gir økt 
mulighet til å bedrive talsmannsarbeid 
for arbeidsinnvandrere.

DR KONGO
5700 småbønder i DR Kongo har fått 
økt matsikkerhet som følge av opplæring 
i bærekraftige jordbruksteknikker og 
samarbeid. 13 lese- og skrivesentre har blitt 
etablert, og 800 kvinner deltar på kurs. 
Av disse kan halvparten allerede lese og 
skrive, noe som er en forutsetning både for 
å kunne selge varer på markedet og bidra  
i samfunnet.

HONDURAS
I Honduras lyktes prosjektdeltakere 
i 16 lokalsamfunn å påvirke lokale 
myndigheter til å love at de ikke kom 
til å tillate gruvedrift. Det betyr at 
innbyggerne kan fortsette å nyte rent 
drikkevann og unngå at naturressurser, 
som skog og fjell, blir brukt og kanskje 
ødelagt av utvinningsindustrien. 

CUBA
Gjennom prosjektet for demokrati og dialog har 
det blitt etablert et nasjonalt ressurssenter og 
bibliotek med mer enn 20 000 bøker, samt 
tilgang til internett og digitale publikasjoner. 
Dialogsenteret samlet i 2014 et bredt utvalg av 
den cubanske befolkningen i debatter og forele-
sninger om politiske og økonomiske reformer. 
Ca 100 unge kvinner og menn fra ulike deler av 
landet deltok på kurset i demokrati og menneske- 
rettigheter. 

COLOMBIA
25 lokale fredsgrupper ble opprettet av lokalbefolkningen i 
åtte ulike kommuner gjennom fredsprogrammet i Colombia 
som startet i 2014. Gruppene består av personer i lokalsam-
funnet som har blitt hardt rammet av volden og usikkerheten 
i landet og som ønsker å gjøre noe med situasjonen der de 
bor. Gjennom kursing i organisasjons- og påvirknings- 
arbeid, har gruppene lyktes med å identifisere utfordringer 
og løsninger i sine lokalsamfunn. De har også tatt initiativ til 
samarbeid med lokale myndigheter. Totalt 10 300 personer 
deltok i fredsskapende aktiviteter.

MELLOM-AMERIKA (El Salvador, Honduras, Mexico)
Gjennom et regionalt prosjekt har mer enn 4 000 ungdommer 
i Honduras og El Salvador fått opplæring i voldsforebygging, 
menneskerettigheter og freds- og forsoningsarbeid. 30 grupper 
har gitt ungdommer fritidstilbud innen sport, kunst og kultur, 
som et alternativ til vold og kriminalitet. Ti voldsforbyggende 
komitéer har blitt opprettet, med bred deltakelse og 
koordinering med lokale aktører, institusjoner og kommuner. 
Over 1 500 ofre for vold i Mexico har fått åndelig, psykososial 
og juridisk assistanse.

DEN SENTRALAFRIKANSKE 
REPUBLIKK
Borgerkrigen har rammet hundre tusener 
som er på flukt i eget land. 5000 sårbare 
husholdninger har fått økt mattilgang 
gjennom utdeling av såfrø og redskaper, 
samt opplæring i dyrking av grønnsak- 
hager. 2000 familier med små barn har 
bedret sin helse- og ernæringssituasjon 
fordi de har fått opplæring i hygienetiltak 
og psykososial støtte.



Færøyene

I N DON E S I A

ESTLAND

LATVIA

LITHUANIA

NETHERLAND

ICELAND

MOLDOVA

BOZNIA & 
HERZEGOVINA

SWITZERLAND

LUXEMBOURG

MONTENEGRO KOSOVO

Kreta

ALBANIA

S Ø R  
S U D A N

9

TSJEKKIA 

Caritas Norge startet i 2014 et  
nytt samarbeidsprosjekt som søker 
å involvere flere kvinner i lokal- 
politikken, og å styrke kvinners 
evne til å bryte «glasstaket» og få 
lederstillinger i landet.

UGANDA
I Uganda har 6080 småskalabønder fått økt 
matsikkerhet. 65% av disse husholdningene har 
nå råd til minst to ernæringsrike måltider i løpet 
av dagen. 2300 deltagere har fått opplæring 
i bærekraftige og mer effektive jordbruksteknikker.

SRI LANKA
På Sri Lanka har våre prosjekter, knyttet til 
matvaresikkerhet og religiøst forsonings-
arbeid, gitt veldig gode resultater. Så langt 
har over 2500 familier bedret sitt livs- 
grunnlag og hevet kompetansen på 
klimasmart landbruk. Over 50 inter- 
religiøse forum har blitt etablert. Disse 
har i stor grad bidratt til å dempe 
religiøse spenninger og konflikter.

VIETNAM
Landprogrammet i Vietnam ble startet opp i løpet 
av våren 2014. I Ho Chi Minh City støtter vi fem 
utdanningssentre med læringsmidler og under-
visning for 1045 barn av migranter. Vi har også 
kurset 24 lærere. I Hanoi og den nordlige 
Ha Giang-provinsen støtter vi tiltak for å sikre 
tilgang til utdanning for barn med nedsatt 
funksjonsevne, i samarbeid med Caritas Sveits 
og lokale sivilsamfunnsorganisasjoner. 1000 barn 
med bevegelseshemninger i Hanoi og Ha Giang 
vil bli støttet gjennom dette programmet, som 
også omfatter 20 skoler og 200 lærere. 

FILLIPINENE (fredsprogram)
Gjennom Caritas sitt arbeid har mer enn 500 tvister blitt løst på 
en fredelig måte i lokalsamfunn på øya Mindanao. Caritas Norge 
støtter også et økumenisk fredsinitiativ på lokalt og nasjonalt plan. 
Arbeidet viser oppløftende resultater i en vanskelig prosess og har 
oppnådd en god dialog lokalt og med nasjonale myndigheter.

FILLIPINENE
I 2014 gikk nødhjelpsinn-
satsen etter tyfonen Haiyan 
(november 2013) over i en 
gjenoppbyggingsfase. Caritas 
Norge finansierte gjenopp-
bygging og bygging av nye 
hus og latriner for hjemløse 
familier på øyene Samar og 
Iloilo. 500 familier fikk 
gjenoppbygget husene sine 
i Ajuy på Iloilo. 1280 
familier fikk nye hus nord-øst 
på Samar.

SYRIA
Caritas Norge gir, i samarbeid med Jesuit Refugee 
Services, 700 barn ved al-Mukhalessenteret  
i Homs utdanning og en pause fra krigens lidelser 
gjennom kultur- og sportsaktiviteter. Caritas Norges 
bidrag sørger for at barna får mat hver dag. I andre 
deler av Syria bidro Caritas Norge til utlevering av 
17 000 matrasjoner og sørget for at 85 000 barn, 
kvinner og menn fikk mat å spise. 

Eksisterende prosjekter

Prosjekter som ble 
startet opp i 2014



Cubas president Raul Castro i møte med USAs president Barack Obama i april 2015. (Foto: Mandel Ngan/AFP/ NTB Scanpix)
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Forholdet mellom Cuba og USA er den siste etterlevningen av den 
kalde krigen. Med oppmykningen av relasjoner mellom landene, 
åpnes nye og uante muligheter for befolkningen på Cuba. Familier kan 
gjenforenes, slektninger kan nå hjelpe sin familie på Cuba, nærings-
livet får tilgang til kapital og utstyr som vil bedre levevilkårene til alle 
cubanere.

STOR FATTIGDOM
Cuba har måttet lide på grunn av sanksjonene som USA har påtvunget 
nasjonen. Sammen med et autoritært styre, har sanksjonene bidratt 
til at fattigdommen i landet er stor. President Obamas anerkjennelse 
av at sanksjoner ikke har ført til endring, og at andre virkemidler må 
brukes, er revolusjonerende. 

Pave Frans spilte en nøkkelrolle i forhandlingene mellom Cuba og USA. 
Caritas Norges arbeid med Kirken på Cuba er svært viktig. Vi støtter  
deres arbeid med å øke kunnskapen om demokrati og menneske- 
rettigheter blant unge ledere, og ønsker å tro at vårt bidrag har gjort 
denne utviklingen mulig. 

LÆRER OM DEMOKRATI
I 2013 startet vi et prosjekt som hadde som formål å styrke Cubas 
økonomiske og politiske reformprosesser. I samarbeid med Caritas  
Cuba og kultursenteret Padre Felix Varela tok vi initiativ til et  
utdanningsprogram med fokus på den teologiske forankringen av 
demokrati og menneskerettigheter. Prosjektet inngår som en integrert  
del av Kirkens arbeid på Cuba, et arbeid der også Pave Frans har 

CUBA 
I ENDRING

I oktober i fjor gjenopprettet Cuba og USA diplomatiske forbindelser for første gang 
siden 1961. Når over 50 års blokade av Cuba går mot slutten, innledes en økonomisk 
og teknologisk revolusjon. Caritas Norge applauderer denne utviklingen, som viser  

at vårt arbeid med å fremme dialog på Cuba gir frukter. 



Pave Frans spilte en nøkkelrolle i forhandlingene mellom Cuba og USA.
(Foto: Caritas Internationalis)
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spilt en sentral rolle. I prosjektet, støttet av Caritas Norge, får ca. 100 
kvinner og menn opplæring i samfunnsfag og kunnskap om hvordan 
samfunn kan og bør fungere, og sprer så denne kunnskapen i sine 
lokalsamfunn. Kunnskap om grunnleggende menneskerettigheter og 
demokratiske spilleregler vil være avgjørende om reformprosessene 
skal lykkes. På Cuba er det nå håp om endelig å bryte fattigdoms-
spiralen konfrontasjonen med USA har ført til. 

MAT TIL ALLE
2014 ble ellers et år med store omveltninger for Caritas Norges inter-
nasjonale engasjement. Vi vokste som organisasjon og økte våre 
budsjetter betraktelig. Som en følge av dette, har vi klart å hjelpe 
mange tusen flere. “Vi må gjøre alt vi kan for at alle skal ha noe 
å spise”, sa Pave Frans i sin tale til Caritas Internationalis’ general-
forsamling i mai 2015. Å hindre sult var Caritas Norges hovedmål  
i 2014. Det vil det også være i årene som kommer. 

FAKTA: CUBA

•  Diplomatiske forbindelser med USA ble gjenopprettet i oktober 
2014, og var et resultat av lengre hemmelige forhandlinger der 
Pave Frans og Kirken spilte en viktig rolle.

•  Øystaten har siden 1960 vært utsatt for en handelsblokade inn-
ført av USA som har ført til store begrensinger i landets utvikling. 

•  Det er knyttet forsiktig optimisme til mulighetene som åpnes  
i kjølvannet av normaliseringen med USA, og da spesielt at  
cubanere kan få flere økonomiske muligheter gjennom  
produksjon, handel og turisme. 

•  Cuba er rangert som nummer 44 av 187 land på FNs indeks 
for menneskelig utvikling, basert på levealder, utdannings- og 
inntektsnivå.

FAKTA: CARITAS NORGE PÅ CUBA

•  Caritas Norge har siden 2013 støttet et prosjekt der hoved-
målet er å bidra til reformprosessene på Cuba gjennom  
konstruktiv dialog mellom sivilsamfunnet og myndighetene.  
Prosjektet bidrar til å gi ca. 100 unge kvinner og menn kunn- 
skap om samfunnsvitenskap, demokratiteori og menneske- 
rettigheter ved ressurssenteret i Havanna. Dette foregår blant 
annet gjennom seminarvirksomhet og workshops gjennom 
hele året, med både kubanske og internasjonale akademikere 
som foredragsholdere. 

•  Gjennom prosjektet er det også opprettet en arena for  
debatter, foredrag og kurs om demokratisering, menneske- 
rettigheter og økonomiske og politiske reformprosesser som 
samler et bredt utvalg av befolkningen. Det er også opprettet 
et bibliotek med mer enn 20.000 bøker og tilgang til digitale 
publikasjoner. Prosjektet støtter dessuten frittstående publika- 
sjoner gjennom kirken som ofte refererer til reformdebatten 
og situasjonen i landet.



Alle våre støttespillere er svært viktige for Caritas Norge. Våre faste givere gjør det mulig for oss å hjelpe enda flere  
mennesker ut av lidelse. Vi håper derfor at du ønsker å bli fast giver til Caritas Norge!

Som fast giver betaler du et fast beløp gjennom avtalegiroordningen. Du bestemmer selv hvor mye og hvor ofte 
du ønsker 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.
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