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Innledning 
Vestlige lands store etterspørsel etter koltan til bruk i mobiltelefoner er med på å finansiere en stor 
gruveindustri i DR Kongo der barn og ungdom utnyttes. Mange lever under umenneskelige forhold, 
og barn og unges rettigheter blir ikke respektert. Ungdom er også et lett bytte for DR Kongos mange 
væpnede grupper. Prosjektet har som mål å hjelpe 15 000 ungdommer som befinner seg i en spesielt 
sårbar situasjon, inkludert ungdom som står i fare for å rekrutteres til væpnede grupper eller som er 
tvunget til å arbeide i gruver istedenfor å gå på skolen.  
 
Prosjektet vil bli implementert i områdene Wamba (Orientalprovinsen) og Uvira (Sør-Kivu) i perioden 
2019-2021. Prosjektet vil gi unge jenter og gutter økt kunnskap om deres rettigheter, og en mulighet 
til å påvirke egen fremtid. Ungdom som har havnet utenfor skolesystemet, inkludert de som jobber 
under slaveliknende forhold i gruvene, skal gis muligheten til å komme seg tilbake på skolebenken 

gjennom yrkesopplæring og «catch-up»-klasser. Ungdom som har blitt utsatt for vold og 
overgrep skal få tilgang til rettshjelp og psykososial støtte. Ungdom vil også få fredsundervisning og 
opplæring i forebygging av vold. Sentralt i prosjektet vil være støtte til å styrke grupper som 
organiserer unge og som taler for unges rettigheter.  
 
Prosjektet vil jobbe parallelt med å øke bevisstheten hos lokale myndigheter om barn og unges 
rettigheter, inkludert retten til beskyttelse. Målet er at lokale myndigheter får styrket engasjement 
og kapasitet til å sikre at dette lovverket ikke brytes, for eksempel ved barne- og tvangsarbeid i 
gruver eller straffefrihet for overgrep mot ungdom. Prosjektet vil også jobbe med ungdommenes 
familier og lokalsamfunn med mål om at disse støtter opp om viktigheten av skolegang, forebygging 
av vold og seksuelle overgrep, og at ungdom får bestemme over eget liv.  
 
DR Kongo er et av verdens verste land å være ungdom i. Livet til ungdom i DR Kongo står i sterk 
kontrast til livet til ungdom i Norge. En av grunnene til at DR Kongo er et av verdens fattigste og mest 
konfliktfylte land er at landet er rikt på naturressurser som både lokale væpnede grupper og andre 
land utnytter. Den internasjonale utnyttelsen av DR Kongo begynte under kolonitiden, og har fortsatt 
i moderne tid. Mobiltelefonen som du sitter med i hånden inneholder koltan som kan være 
produsert i gruver i DR Kongo.  Dette mener vi er en tematikk som kan engasjere norsk ungdom. 
Prosjektet vil gi norsk ungdom muligheten til å rette opp noe av denne uretten, ved å sikre at 
ungdom får beskyttelse og utdanning fremfor å måtte arbeide som slaver i gruvene eller som 
barnesoldater. At DR Kongo regnes som en av verdens glemte kriser som ikke får nok støtte, er 
samtidig noe som vil kunne engasjere norsk ungdom til å arbeide for prosjektet. 
 
 
Programmet 
 
Situasjonsanalyse  
DR Kongo har siden uavhengigheten fra Belgia i 1960 vært preget av stadige kriger og konflikter. 
Flere millioner mennesker ble drept mellom 1998 og 2003 i det som også kalles Afrikas verdenskrig. 
Som en følge av konfliktene og en svært svak stat er DR Kongo, til tross for store naturressurser, et av 
de mest underutviklede og fattige landene i verden.  
 
Den humanitære situasjonen i DR Kongo er kritisk, med 9,9 millioner mennesker som opplever 
matusikkerhet og nesten 4,5 millioner internt fordrevne. Situasjonen har forverret seg betydelig i de 
siste to årene, og i oktober 2017 erklærte FN en nivå 3 krise for provinsene Tanganyika, Sør-Kivu og 
Kasai. Blant de internt fordrevne i DRK, er minst halvparten under 18 år. Nødhjelpen til DR Kongo er 
ifølge OCHA underfinansiert, og FN har kun fått inn om lag 50% av nødvendige midler. Utdanning er 
en av sektorene som er mest underfinansiert, i tillegg til beskyttelse. Seksualisert vold har blitt brukt 
som et våpen i DR Kongos konflikter, og er fremdeles et stort problem i mange lokalsamfunn. Opp 
mot 50 prosent av de overlevende etter seksualisert vold og voldtekt er jenter under 18 år. 



3 
 

 
På grunn av krig og konflikt har kvaliteten på utdanningen blitt redusert kraftig i DR Kongo de siste 20 
årene, og tilgangen til utdanning blitt dårligere. DR Kongo er at av landene i verden som har flest 
barn utenfor skolesystemet. 80 prosent begynner på barneskolen, mens bare 43 prosent av barn og 
unge får mulighet til å gå videre på ungdomsskolen (gjelder aldersgruppen 12 – 18 år). Bare litt over 
halvparten av jenter mellom 15-24 år kan lese og skrive. I Sør-Kivu og Nord-Kivu er står 20-30% av 
barn i skolepliktig alder utenfor skolesystemet1. Fattigdom og mangel på midler til å betale 
skolepenger og skoleutstyr er blant de viktigste årsakene til at foreldre ikke sender barna på skolen. I 
tillegg gjør uroligheter mange steder at familier ofte må bryte opp og flykte fra hjemstedet for en 
kortere eller lengre periode, slik at barnas skolegang blir avbrutt. 
 
For de eldre barna er det en reell fare for at de blir rekruttert til ulike opprørsgrupper og lokale 
militser. I prosjektområdene Wamba og Uvira er det minst 4095 barn og unge som er rekruttert eller 
tvunget til å delta i væpnede grupper. Sannsynligheten for dette øker dersom barna er utenfor 
skolesystemet og uten jobb. Mange barn bor på gata, er ofre for sosial utstenging, økonomisk og 
seksuell utnyttelse. Noen av ungdommene som er del av de væpnede gruppene returnerer etter 
hvert til lokalsamfunnene, blant annet på grunn av sykdom. Mange har da vanskeligheter med å 
tilpasse seg hverdagen igjen, og opplever å bli utestengt av lokalsamfunnet og andre ungdom. De blir 
ofte nektet å delta på fritidsaktiviteter som fotball, musikk og dans.  
 
40 000 barn jobber i gruver i DR Kongo, ifølge UNICEFs siste rapport2. De er involvert fra en tidlig 
alder i alle gruveaktiviteter: graving, plukking, transport, rengjøring og salg av mat, drikkevarer og 
andre ting til gruvearbeiderne. De er utsatt for vanskelige arbeidsforhold og åpenbare helserisiko. 
Ved å delta i graving i både åpne og underjordisk gruver, utvinnings- og transportvirksomhet, 
inhalerer de skadelig støv og farlige partikler. Mineralene de leter etter er ofte kobolt, tinn og coltan, 
som skal selges til den internasjonale teknologi- og mobiltelefonindustrien. Kobolt brukes til å lage 
mobilbatterier, tinn brukes til å lodde mobilene og coltan brukes til å lage kondensatorene i 
mobilene. Mer enn halvparten av verdens forekomster av kobolt kommer fra DR Kongo, og 
tilsvarende finnes halvparten av verdens coltan i Nord og Sør Kivu i det østlige Kongo3.  
 
En rapport fra Amnesty International (2017) dokumenterte at kobolt produsert ved barnearbeid i DR 
Kongo har endt opp i produkter fra flere selskaper, blant annet Apple, Microsoft, Tesla og Samsung. 
Mange vestlige selskaper har fått strengere kontroller for innkjøp av konfliktmineraler de siste årene, 
men mineralene havner likevel på vestlige markeder gjennom innkjøp fra kinesiske og andre selskap. 
Det er fremdeles stor etterspørsel etter mineralene i DR Kongo og det er fremdeles tusener av barn 
og ungdom som jobber i gruvene. Lite blir gjort av det internasjonale samfunnet for å hjelpe disse. De 
er ofre for de verste former for barnearbeid, med ulike konsekvenser for helse og tapt skolegang. I 
prosjektområdene i Wamba og Uvira er det minst 21 gruver der utvinningen skjer nærmest i 
lovløshet. I følge Caritas Kongo jobber minst 3927 barn og unge i alderen 9-16 år i disse gruvene. 
 
DR Kongo har en rekke lover som gir beskyttelse til barn og ungdom og som forbyr utnyttelse og 
tvangsarbeid. Disse er imidlertid lite kjent hos lokale myndigheter og i lokalsamfunn, og blir i liten 
grad fulgt opp. Det eksisterer stor grad av straffefrihet for utnyttelse, vold og overgrep.  Møter 
mellom prosjektet og myndigheter, religiøse ledere og samfunnsledere har vist at det hersker stor 
uvitenhet om barn og unges rettigheter blant disse gruppene.  
 
I prosjektområdene er det svært begrenset oppfølging av ungdom som vender tilbake til 
lokalsamfunnet etter jobb i gruvene eller væpnede grupper. Ungdom som har vært vant til å tjene 

                                                           
1 https://www.acaps.org/country/drc/country-profile  
2 https://www.cbsnews.com/news/cobalt-children-mining-democratic-republic-congo-cbs-news-investigation/  
3 https://www.nrk.no/livsstil/fakta_-mobilmetallene-fra-kongo-1.6815896  

https://www.acaps.org/country/drc/country-profile
https://www.cbsnews.com/news/cobalt-children-mining-democratic-republic-congo-cbs-news-investigation/
https://www.nrk.no/livsstil/fakta_-mobilmetallene-fra-kongo-1.6815896
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penger i gruvene og i geriljagruppene synes det er vanskelig å klare seg med mindre når de kommer 
tilbake. Risikoen for at de returnerer til sitt tidligere arbeid er stor dersom de ikke får gode 
alternativer.  
 
Caritas’ OD-program vil være i tråd med kongolesiske myndigheters prioriteringer, og implementeres 
i nært samarbeid med myndighetenes lokale utdannings- og sosial etater. Prosjektet er i tråd med 
den kongolesiske regjeringens politikk for beskyttelse av barn (se lov nr. 09/001 av 10. januar 2009 
om beskyttelse av barn og nasjonale lovgivning for sosial beskyttelse som ble vedtatt i 2015).   
 
 
Forventede endringer som følge av programmet 
Gjennom prosjektet vil vi bidra til følgende samfunnsendring (impact): 
 
15 000 sårbare ungdommer i alderen 12 -19 år i områdene Wamba og Uvira i DR Kongo har fått 
forbedret sin livssituasjon innen 2022. 
 
Forventede endringer på målgruppen (outcome) og tilhørende indikatorer: 

1. Sårbar ungdom tvinges ikke lenger til å jobbe i gruver eller for væpnede grupper, og 
reintegreres i samfunnet. 
 
Indikatorer: 
Antall ungdom i programområdet som jobber i gruver eller for væpnede grupper 
Antall tidligere barnesoldater og barnearbeidere som er reintegrert i samfunnet gjennom 
skolegang, yrkesopplæring og deltakelse i lokalsamfunnet 
Antall ungdom som får psykososial oppfølging 
 

2. Sårbar ungdom er sikret skolegang og deltar i ungdoms- og fredsbyggende aktiviteter 
 
Indikatorer: 
Antall ungdom (jenter og gutter) som tar avsluttende eksamen på ungdomsskolen 
Antall ungdom (jenter og gutter) som gjennomfører yrkesopplæring 
Antall aktive ungdomsgrupper og antall ungdom som deltar i disse 
 

3. Lokale myndigheter og lokalsamfunnene arbeider for å sikre ungdom muligheter og 
beskyttelse 
 
Indikatorer: 
Antall familier som er positive til barn og unges skolegang (for både jenter og gutter) 
Antall konkrete eksempler på at lokale myndigheter har forebygget barnearbeid eller holdt 
ansvarlige de som har brutt barn og unges rettigheter 
Grad av involvering av lokale myndigheter og lokalsamfunn i forbedring av skoletilbudet  

 
Eksempler på aktiviteter i programmet vil være: 

• Opprettelse av og støtte til ungdomsgrupper og av nettverk for beskyttelse av barn og unge 
(kalt RECOPE). 

• Opplæring av ungdomsgruppene i beskyttelse og forebygging av (kjønnsbasert) vold, 
lederskap, dialog og fredsbygging 

• Opplæring av ungdomsgruppene og ungdom på skolene i barn og unges rettigheter 

• Påvirkningsarbeid mot gruveeiere og geriljaledere for frigjøring av ungdommer i skolealder 

• Henvisning av jenter og gutter med spesifikke behov for beskyttelse til riktige hjelpeinstans 
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• Opplæring av lærere, foreldre, lokale og religiøse ledere om hvordan beskytte ungdom mot 
rekruttering til væpnede grupper og gi psykososial støtte til ungdom som er traumatiserte 

• Tilbud om yrkesopplæring til ungdom som har falt utenfor skolesystemet (gjennom 
deltakelse i væpnede grupper, arbeid i gruvene eller tidlig graviditet) 

• Tilbud om «Catch-up»-timer for ungdom som har falt utenfor det offentlige skolesystemet 

• Påvirkningsarbeid mot myndigheter og foreldre mot diskriminering sårbare barn og fjerning 
av barrierer for skolegang for barn og unge 

• Opprettelse og styrking av elevråd og foreldrekomiteer 
 
 
Målgruppen 
Hovedmålgruppen er spesielt sårbar ungdom, som har falt utenfor utdanningssystemet eller står i 
fare for å slutte på skolen, samt ungdom som uten familie, ungdom utsatt for vold, tvunget til å 
arbeide i gruver eller rekruttert til væpnede grupper, eller på andre måter trenger ekstra oppfølging. 
Man vil nå 15 000 ungdom i alderen 12-19 år. Programmet vil også rette seg mot lokale myndigheter 
for å påvirke dem til å forbedre skole- og aktivitetstilbudet for ungdom i prosjektområdet, og sikre 
beskyttelse og reintegrering av ungdom som er rekruttert til væpnede grupper eller som arbeider 
under vanskelige forhold i områdets gruver. Prosjektet vil også påvirke familier til sårbar ungdom og 
lokalsamfunnene til å respektere ungdoms rett til skolegang, til ikke å giftes bort eller utsettes for 
tvangsarbeid eller psykisk og fysisk vold.   
 
Lokale partnere og nasjonale myndigheter 
Caritas Kongo  
Caritas Kongo (Caritas Développement Congo) er en toneangivende, landsdekkende 
sivilsamfunnsorganisasjon i DR Kongo som ble opprettet i 1960. Caritas Kongo består av 47 Caritas-
organisasjoner på regionsnivå som når ut til over 10 000 lokalsamfunn. Caritas Uvira og Caritas 
Wamba som OD-programmet skal utføres i samarbeid med er to av disse. Caritas i DR Kongo 
koordineres av et nasjonalt kontor i hovedstaden Kinshasa.  
 
Caritas Kongo har lang og bred erfaring med ungdomsarbeid, blant annet gjennom langvarige 
utdanningsprosjekter. Organisasjonen samarbeider tett med både myndighetene og donorer som 
UNICEF og Verdensbanken om å bedre barn og unges tilgang til utdanning. Kongolesiske myndigheter 
har siden 2011 brukt nettverket til den katolske kirke og Caritas til å kanalisere lærerlønninger i 
områder der andre aktører ikke kommer til. Dette gir Caritas og den katolske kirke en unik rolle 
innenfor utdanningssektoren i DRK, og gjør at de fleste skoler er godt kjent med Caritas. På nasjonalt 
nivå er Caritas Kongo medlem av det rådgivende organet til Departementet for grunnskoleutdanning, 
videregående utdanning og yrkesopplæring. Her bidrar de i arbeidet med å formulere politikk og 
bærekraftige strategier innen utdanning. På lokalt nivå samarbeider Caritas med lokale 
administrative og politiske myndigheter, skoleledelsene, lokale ledere, foreldrekomiteer og 
forvaltningskomiteer.  
 
Nettverket til kirken gir Caritas en unik og kontinuerlig tilstedeværelse på grasrota i DR Kongo, og 
Caritas plukkes ofte ut av myndighetene og humanitære koordineringsgrupper til å ha ansvaret for 
de vanskeligst tilgjengelige områdene i landet. Caritas Kongo har stor tillitt blant befolkningen, evne 
til å mobilisere raskt og til å kanalisere hjelpen dit den trengs mest. På grunn av den lokale 
forankringen har lokale Caritas-organisasjoner blitt værende i lokalsamfunnene under og etter de 
mange kriser som har rammet DR Kongo.  
 
Ansvarsfordeling og merverdi 
I dette prosjektet er Caritas Kongo implementerende organisasjon sammen med Caritas Uvira og 
Caritas Wamba. Caritas Kongos rolle er å koordinere og kvalitetssikre prosjektet. Innbakt i dette er 
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også kapasitetsbygging av regionale Caritas-organisasjoner og lokale Caritas-grupper. Caritas-
nettverket i Kongo har retningslinjer som tydelig definerer ansvarsområdene til Caritas på ulike nivå.   
 
Som del av et langsiktig partnerskap er det viktig for Caritas Norge å styrke lokal partners 
institusjonelle bærekraft. Dette innebærer tett oppfølging av partnere fra Caritas Norges side. Caritas 
Norge er ansvarlig for å sikre at prosjektets gjennomføring er i tråd med Operasjon Dagsverks 
retningslinjer, både tematisk sett og forvaltningsmessig. Caritas Norge jobber blant annet med å 
styrke våre partneres fokus på grupper med spesielle behov, inkludert sårbar ungdom, jenter og 
mennesker med funksjonsnedsettelser. Caritas Norge gjennomfører regelmessige feltbesøk, og gir 
faglige anbefalinger til regionale og nasjonale partnere. Caritas Norge vil være ansvarlig for 
informasjonsarbeidet i Norge i forbindelse med Operasjon Dagsverk. 
 
Prosjektet vil utføres i tett samarbeid med lokale myndigheter, herunder de offentlige kontorene for 
sosiale spørsmål, kjønn, familie og barn, samt rettsvesen og politimyndighetene. De offentlige 
kontorene vil støtte i etableringen av ungdomsgruppene og av nettverk for beskyttelse av barn og 
unge (kalt RECOPE). Fagfolk vil også involveres i medisinsk og psykososial oppfølging av 
ungdommene. Politi og rettsvesen vil involveres når det er begått brudd på ungdoms rettigheter som 
bør etterforskes og ansvarlige stilles til ansvar.  
 
 
Ungdomsmedvirkning  
Ungdom i prosjektområdene i DR Kongo, samt andre relevante grupper i områdene (myndigheter, 
lokale ledere, foreldre), har deltatt i utformingen av prosjektet gjennom ulike workshops. Ungdoms 
deltakelse gjennom hele prosjektsyklusen er en forutsetning for prosjektet. Prosjektet skal etablere 
selvstendige ungdomsgrupper som utfører aktiviteter og påvirkningsarbeid for å sikre rettighetene til 
barn og unge. Ungdomsgruppene vil inkludere medlemmer av eksisterende ungdomsforeninger, 
elevkomiteer og ungdomsutvalg i prosjektområdene. Ungdommene som leder ungdomsgruppene 
skal være både jenter og gutter, og vil velges av andre ungdom for ett år av gangen. 
Ungdomsgruppene vil få støtte og hjelp fra prosjektet til å utforme sine egne årlige handlingsplaner, 
og med ressurser til gjennomføring av ulike tiltak.   
 
Representanter for ungdomsgruppene vil også delta i andre aktiviteter i prosjektet. Prosjektet vil 
etablere nettverk som skal arbeide spesielt for beskyttelse av barn og unges rettigheter (RECOPE). 
Her vil blant annet lokale myndigheter være sterkt representert, men også ungdommene selv 
gjennom unge valgt fra ungdomsgruppene. Det vil jevnlig gjennom prosjektperioden organiseres 
workshops der både ungdomsgruppene og nettverkene for beskyttelse av barn og unges rettigheter 
(RECOPE) deltar og gir tilbakemelding på prosjektet. Det vil også bli lagt opp til utveksling mellom 
ungdomsgrupper fra de to prosjektområdene.  
 
Caritas Norge vil i samarbeid med Operasjon Dagsverk dele nye ideer til ungdomsmedvirkning med 
lokale partnere i DR Kongo, og inkludere i prosjektet erfaringer som er blitt gjort med slikt arbeid fra 
tidligere OD-prosjekter og fra våre prosjekter for å bekjempe vold blant unge i Mellom Amerika og 
Colombia.  I arbeid med kommunikasjon av prosjektet i Norge vil Caritas arbeide tett med Operasjon 
Dagsverk og med Norges Unge Katolikker (NUK) som er en landsdekkende sammenslutning av 
katolske barne- og ungdomslag med ca. 3000 medlemmer. Caritas Norge har i tidligere prosjekter 
tilrettelagt for utveksling mellom ungdommer fra NUK og ungdommer i våre programmer i 
utviklingsland. 
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Risikovurdering 
Interne risikofaktorer 

 
Beskrivelse av risiko Mulig konsekvenser  Sannsynlighet  Tiltak for å redusere risiko  
Risiko for korrupsjon og 
svak økonomistyring av 
ansatte i prosjektet. 

Risiko for å ikke 
oppnå målene. Tap 
av tillitt hos 
målgruppen og 
donor. Avslutning 
eller midlertidig 
stans av prosjekt. 

Medium Faste rutiner for økonomisk oppfølging, årlig 
revisjon, kapasitetsbygging og jevnlig dialog 
med partnere og målgruppe, ulike kanaler 
for varsling om korrupsjon og økonomisk 
mislighold.  

Risiko for rekruttering av 
ukvalifisert personell i felt 
på grunn av fattigdom og 
avsidesliggende områder. 

Dårligere oppfølging 
og monitorering av 
prosjektet.  
Risiko for å ikke 
oppnå målene.  

Medium  Retningslinjene må følges nøye ved 
nyansettelser og kompetanseheving må 
vektlegges.  
En koordinator ansatt gjennom Caritas 
Kongo vil ha et særlig ansvar for å følge opp 
programmet, med hyppige feltreiser. 

Hyppig utskiftning av 
personale på grunn av 
overnevnte årsaker. 

Tap av kvalifisert 
personnell. 
Gjennomføringsevn
en reduseres.  

Høy Sikre at lønninger og arbeidsvilkårene for 
ansatte er gode. 

Eksterne risikofaktorer 
Beskrivelse av risiko Mulige 

konsekvenser  
Sannsynlighet  Tiltak for å redusere risiko  

Tilgang til felt kan i 
perioder være utfordrende 
på grunn av klima, 
konflikter og dårlig 
infrastruktur. 

Vanskelig å 
monitorere og 
gjennomføre 
prosjektet. 

 
Medium 

Talsmannsarbeid for å sikre at veiene i 
områdene blir rehabilitert. 
Deltagelse i fora om sikkerhetssituasjonen.  
Caritas Kongos fornyede sikkerhetsmanual 
brukes flittig for å garantere sikkerheten til 
de ansatte i programmet. 

Korrupsjon i 
lokalsamfunnene som 
indirekte påvirker 
prosjektet. 

Negativ innvirkning 
på 
prosjektimplement
eringen. 

Medium Bevisstgjøring blant målgruppen om 
demokratiske prinsipper, åpenhet, 
korrupsjon og godt styresett. 

Lav forståelse for jenters 
og ungdom med 
funksjonsnedsettelsers rett 
til skolegang i 
lokalsamfunnene. 

Negativ innvirkning 
på 
prosjektimplement
eringen. 

Medium Bevisstgjøring og påvirkningsarbeid overfor 
lærere, lokale ledere, foreldre og religiøse 
ledere. 

Manglende engasjement 
fra de ulike aktører i 
prosjektet. 

Negativ innvirkning 
på 
prosjektimplement
eringen.  

Lav / medium Mye fokus på bevisstgjøring i 
lokalsamfunnene og lokale myndigheter, 
særlig i oppstarten av prosjektet. 

Forverring av 
sikkerhetssituasjonen i 
prosjektområdene og 
uholdbar sikkerhetsrisiko 
for målgruppe og/eller 
ansatte i Caritas.  

Prosjektimplement
eringen blir 
vanskeligere. 
Høyere kostnader 
for monitorering 
eller færre 
monitoreringsbesø
k. 

Medium Partnere vil gjennomføre regelmessige 
sikkerhetsvurderinger. Caritas Kongo har 
sikkerhetstiltak for ansatte og gjenstander, 
særlig i risikoutsatte områder. Det vil være 
kontinuerlig dialog med lokale myndigheter 
om sikkerhetssituasjonen og beskyttelse av 
skolene og programansatte.  
 
Ved en usikker sikkerhetssituasjon vil man 
sette inn nødvendige tiltak som å vurdere å 
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Ungdom fra Norge 
bør ikke besøke 
programområder. 
Caritas kan måtte 
trekke seg ut av et 
område.  
 

trekke seg ut eller endre geografisk område 
til sikre områder med lignende utfordringer. 
Dette vil gjøres i dialog med OD.  

En usikker 
sikkerhetssituasjon gjør 
det vanskelig for ungdom 
fra Norge å besøke DR 
Kongo  

Informasjonsarbeid 
i Norge om 
programmet og 
resultater blir 
vanskeligere. 

Medium Dersom det ikke er trygt for ungdom fra 
Norge å besøke prosjektområdene, vil 
ungdom fra prosjektet kunne bringes ut av 
disse områdene og møter finne sted på et 
sted i landet, eventuelt i naboland.  
 

Tilstedeværelse av lokale 
militsgrupper i enkelte 
områder 

Prosjektimplement
eringen blir 
vanskelig. 

Medium Dialog med lokale myndigheter for 
beskyttelse. Som prinsipp der det er mulig 
legger Caritas og den katolske kirke vekt på 
dialog med lokale militsledere. I forkant av 
implementering av prosjekter presenteres 
gjerne prosjektets formål og målgruppe. 
Dette bidrar til å sikre humanitær tilgang. 

 
 
Budsjett  
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Organisering og kompetanse 
Caritas Norge  
Caritas Norge er en norsk hjelpeorganisasjon som har drevet arbeid for fattige og mennesker på flukt 
i mer enn 50 år. Vi hjelper mennesker uavhengig av deres tro eller etnisitet, og arbeidet utføres uten 
intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet. Caritas-nettverket, som Caritas Norge er en 
del av, er et av de største bistands- og utviklingsnettverkene i verden. Det består av 165 
medlemsorganisasjoner verden over, som opererer i mer enn 200 land og territorier og når frem til 
flere hundre tusen lokalsamfunn. Caritas Norge arbeider i dag i 15 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika 
med fokus på langsiktig utvikling og humanitær respons. Vårt hovedmål er å bidra til en verden der 
færre mennesker lever i fattigdom, undertrykkelse eller krig.  
 
Caritas Norge jobber i partnerskap med nasjonale og lokale Caritas-organisasjoner, samt andre 
organisasjoner i Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Vårt utgangspunkt er at de som står nærmest 
utfordringene vet best hvordan de kan håndteres. Caritas Norges programmer er svært  
kostnadseffektive, og i våre Norad finansierte programmer går 87 % av midlene til partnerne i 
programlandene. I sin følg-pengene gjennomgang i 2015 konkluderte Norad med at Caritas’ Zambia-
program var “det mest kostnadseffektive programmet som hadde blitt gjennomgått”.   
 
Vi har lang erfaring med å jobbe med ungdom og utdanning fra programmer i Vietnam, Mellom-
Amerika og DR Kongo. Vi arbeider med utdanning på alle nivåer, fra barneskolenivå til videregående 
og til yrkesrettet utdanning. Caritas Norge har fram til utgangen av 2017 hatt et større 
utdanningsprogram i DR Kongo med støtte fra Norad. Prosjektet vi søker om støtte til fra Operasjon 
Dagsverk er en delvis videreføring av dette prosjektet. Norads vurdering av Caritas Norges 
rammeavtale 2013-2017, herunder programmene i DR Kongo, var at programmene hadde «meget 
gode resultater» og «høy grad av måloppnåelse».  
 
Caritas Norges internasjonale arbeid finansieres av norske myndigheter samt kirker og private givere. 
Organisasjonen hadde i 2017 en omsetning på 96 millioner. Hovedkontoret med 35 ansatte ligger i 
Oslo, og 19 lokale Caritas-grupper har jevnlige aktiviteter over hele landet. I Oslo, Stavanger, Bergen 
og Drammen driver Caritas egne Informasjonssentre for arbeidsinnvandrere. 
 
Erfaring med kampanjearbeid 
Caritas Norge driver påvirkningsarbeid og sprer informasjon om barn og unges situasjon, om 
utviklingspolitikk og våre programmer gjennom årlige aksjoner, kampanjer og generelt 
informasjonsarbeid.  
 
Den generelle befolkningen, politikere og beslutningstakere samt katolikker i Norge er våre 
hovedmålgrupper for denne typen arbeid. Caritas Norge arrangerer minst tre aksjoner hvert år: 
høstaksjonen, adventsaksjonen og fasteaksjonen. Adventsaksjonen er et samarbeid mellom Norges 
Unge Katolikker (NUK) som har rundt 3500 medlemmer, og Caritas.  
 
Caritas Norge deltar også i internasjonale kampanjer lansert av Caritas Europa eller det 
internasjonale Caritas-nettverket. Eksempler på slike kampanjer er «Zero Poverty», «One human 
family, food for all» og «Share the Journey». 
 
I vårt kampanjearbeid prioriterer vi blant annet mobilfilming, animasjonsfilmer, digital mobilisering 
og ulike events.  
 
Caritas Norge har et stort frivillig nettverk i de 37 katolske menighetene rundt i Norge, der flere 
menigheter også har egne lokale Caritas-grupper. Sammen mobiliserer vi rundt de årlige aksjonene 
og kampanjene. Gjennom dette nettverket når Caritas ut til om lag 160 000 katolikker i Norge, hvor 
ca. 80 prosent har minoritetsbakgrunn.  
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Caritas Norge og de fem katolske skolene har i 20 år samarbeidet om å formidle informasjon og 
kunnskap til barn og ungdom om forholdene mellom økonomisk rike land i nord og økonomisk fattige 
land i sør. Vi arrangerer blant annet et årlig Nord-/Sør-seminar for alle lærerne ved de katolske 
skolene i Norge, og har i år hatt en global kunnskapsdag med besøk av 80 skoleelever i Oslo.  
 
I oppfølgingen av kampanjen til Operasjon Dagsverk og informasjonsturneen til skoler rundt om i 
landet vil Norges Unge Katolikker (NUK) kunne være sentrale foredragsholdere. Samtidig vil Caritas 
Norges ansatte bidra i informasjonsarbeidet og organisering av informasjonsturné.  
 
Rutiner for oppfølging og kontroll 
Caritas Norge håndterer årlig et budsjett på 95-100 millioner. Pengene forvaltes etter strenge krav 
fra norske myndigheter og internasjonale regnskaps- og revisjonsstandarder. Caritas Norge er 
medlem av Innsamlingskontrollen og registrert i Innsamlingsregisteret som forplikter oss til å følge 
spesifikke regnskapsregler og underlegge oss ekstern kontroll.  
 
Caritas Norge har gode faste rutiner for økonomisk oppfølging av alle våre prosjekter. En bindende 
kontrakt som inneholder kriterier for bruk av midler blir inngått med alle partnere hvert år. Caritas 
ansatte er ansvarlig for oppfølging av regnskap og rapporter, og jobber sammen med de lokale 
partnerne for å sikre felles forståelse av budsjett- og regnskapsrutiner. Alle prosjektregnskap 
revideres årlig av lokal revisor og deretter av vår felles revisor i Norge, BDO. Revisjon og 
revisjonsoppfølging utføres i tråd med internasjonale standarder.  
 
En kjernekomponent i det interne økonomistyringssystemet er Caritas Internationalis Management 
Standard (CIMS), som er et sett med retningslinjer for å bistå medlemmene i Caritas nettverket til å 
forbedre sine rutiner og praksis innenfor følgende fire standarder; 1. Lov og etikk, 2. administrasjon 
og styring, 3. økonomioppfølging og 4. involvering av interessenter. Alle Caritas organisasjoner går 
gjennom en ekstern CIMS vurdering hvert fjerde år. CN har blitt vurdert mot CIMS, og oppfyller 
kravene innenfor alle de fire standardene. Systemet danner utgangspunkt for mer omfattende 
kapasitetsbyggingsplaner for partnere. 
 
Caritas Norge praktiserer null-toleranse for korrupsjon. Vi har rutiner for opplæring i anti-korrupsjon 
for ansatte og partnere, samt varslingstjeneste og retningslinjer for oppfølging av mistanke om 
mislighold av midler. Mistanke om mislighold fører til frysing av midler mens saken granskes. 
Alvorlige misligheter kan føre til umiddelbart opphør av samarbeidet. Caritas Norge har i tillegg 
etiske retningslinjer som ansatte er pliktet til å følge. Ansatte er blant annet forpliktet til å forholde 
seg til prinsipper nedfelt i det internasjonale SPHERE Humanitarian Charter og NGO Code of Conduct. 
I tillegg til krav og retningslinjer som settes av Caritas Norge, har Caritas Kongo et omfattende 
regelverk for administrative, finansielle og logistiske rutiner rundt prosjektimplementering på ulike 
nivå. 
 
 
Oslo,30.09.2018  
  

  

Marit Sørheim  
Leder for internasjonal avdeling,  
Caritas Norge 

 


