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JOIN good forces
JOIN good forces (JOIN) er en kristen bistandsorganisasjon som
arbeider for å lindre nød hos menn, kvinner og barn som lever
under forhold preget av fattigdom, undertrykking og usikkherhet.
JOIN arbeider sammen med mennesker, kirker, organisasjoner og
myndigheter for å lindre nød og skape fred og utvikling blant de
mest sårbare.Våre prosjekter gjennomføres via våre lokale partnere
som har integritet, erfaring, kunnskap og forpliktelser til å
gjennoppbygge landet. Engasjementet til våre samarbeidspartnere og
de lokale nettverkene gjør det mulig for JOIN å arbeide i områder
som er vanskelig tilgjengelig slik at vi kan nå ut mennesker som er
avskåret fra hjelp utenfra på grunn av krig og uro.
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Midt i krig og usikkerhet forener vi fortsatt gode krefter!
Kivuprovinsene i DR Kongo er et paradis på jord. Her bungner det av
naturrikdommer både under og over jorda. Men menneskene lever på
nåler: når som helst kan militsgrupper dukke opp, skyte uskyldige
mennesker, voldta kvinner og røve barna. Da er det bare å løpe til
neste landsby, til neste flyktningeleir, til Goma by. Dette skjer ofte ute på
landsbygda. Men den 18.november 2012 skjedde det i selve Goma. Da
inntok opprørsgruppen M 23 Goma by etter at nasjonalhæren hadde
flyktet.
To dager før hadde ansatte og styremedlemmer fra JOIN vært med på
en storslått åpning av Kyshero sykehus og en ny avdeling av HEAL
Africa sykehuset, begge i Goma. Det var taler, dans, sang og musikk. To
av de ca.1800 voldtatte kvinnene som JOIN støtter hvert år, fremførte
sin takknemmelighet over den psykososiale og medisinske hjelpen vi
hadde formidlet. Viseguvernøren talte varmt om det viktige
helsearbeidet vi i JOIN støtter, og som utføres av vår partner Hope in
Action sammen med kirkenettverket CEPAC.
Et nybygd og vakkert sykehus med plass til 300 pasienter lyste foran
oss. Alle vi 800 som var tilsted på åpningen var overveldet og
takknemlige over at byggingen hadde gått etter plan, etter budsjett, og
med høy kvalitet – midt i en krigssituasjon som hadde vedvart hele
2012. Men ikke bare bygget var vakkert, sykehuset hadde gode
spesialister innen gynekologi, medisin og kirurgi som hadde tillit i
befolkningen. Pasientene fikk god hjelp og fortalte dette til andre.
Dermed ble det også penger i kassa, nok til å drive sykehuset i balanse
fra oktober 2012. En rekke personer og organisasjoner har bidradd
positivt til bygging og drift av sykehuset.
Om disse sykehusprosjektene var de største som JOIN noen gang
hadde gjennomført, var det mange andre tiltak vi også fikk delta i disse
to årene. I årsrapporten vil dere se tiltak for barnesoldater, voldtatte
kvinner, og barnehjemsbarn. I tillegg fortsatte vi å ødelegge våpen som
vi hadde gjort fra 2009. I 2011 og 2012 fortsatte JOINs budsjetter å
øke, til rekordhøye årlige 35 millioner NOK.

det tryggere og bedre. Dette er fortsatt vår hovedutfordring: Å fortelle
flere at de kan bidra konkret overfor tusener av mennesker som er
dradd inn i en urettferdig og bestialsk krig.
Jeg må også få nevne Fatherhood arbeidet for menn i Kongo. Her har
over 1600 unge og gamle muslimer og kristne, leg og lærd fått
reflektere over egne holdninger til kvinner og voldsbruk. De mange
vitnesbyrd fra deltagerne og deres koner sier at det er mulig å gjøre
noe for å bygge likestilling og likeverd mellom kvinner og menn.
Vi har i denne perioden avsluttet vårt lange engasjement i Uganda med
«Give me a chance». Vi har aktivt søkt nye partnere og prosjekt i Sør
Sudan, noe som ser ut til å komme i 2013. Vi vil fortsette å søke flere
andre land som Somalia, hvor krigen er under avvikling og samfunnet
kan rehabiliteres.
Den mest åpenbare endringen har du kanskje allerede sett:
Vi har skiftet navn. JOIN Good Forces har tidligere vært vårt «slagord».
Nå er det vårt navn. Det er et navn som forplikter oss på valg av gode
partnere og senere tett samarbeid med dem vi har valgt ute og
hjemme.
1. juni 2013 takker jeg for meg som daglig leder i JOIN. Jeg går da inn i
pensjonistenes rekker. Men jeg overfører med glede ansvaret til Tore
Gullaksen. Jeg vil også oppfordre deg til fortsatt å støtte JOINs gode
og viktige arbeid. Det skal jeg!

Oddvar Espegren
Daglig leder

Derimot har staben og utgiftene i Norge ikke økt. Men det har antall
givere og støttegrupper. Mange oppdager JOIN og våre gode tiltak. De
nye giverne opplever å bidra konkret til at sårbare kvinner og barn får
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JOINs arbeid i perioden 2011 – 2012
Prosjekt/land

Krigsvoldtekter i DR Kongo

Bygging av hus til utstøtte
voldtatte kvinner i DR Kongo

Barn i fengsel i Uganda

Budsjett
(brukt i 1000)

år

3 801 246

2011

6 105 126

2012

148 443

2011

323 923

2012

594 719

2011

82 153

2012

resultat

giver

• 3500 behandlet
• 300 operert
• 22 voldtektsaker ført for retten
Fortsetter 2013

Norges utenriksdepartement (UD) og
Norad

Kjøp av land, bygging av hus, startpakker med frø,
kjøkkenutstyr, redskaper og litt møbler. 18 hus bygget.
Fortsetter 2013

Privat finansiering

Hjelp til barn i fengsel, gjenforening, helsearbeid,
yrkesopplæring, juridisk hjelp. i 2011 og 2012 fikk 1235

barn hjelp - 135 av dem er reintegrert i samfunnet.

Privat finansiering

Avsluttet i 2012
Yrkesopptrening av
eks-geriljasoldater i Uganda

787 288

2011

700 eks-geriljasoldater har fått yrkeopplæring. Avsuttet
medio 2011

Norges utenriksdepartement (UD)

Barnesoldater i DR Kongo

1 397 035

2011

938 barnesoldater rehabilitert
Avsluttet medio 2011

Norges utenriksdepartement (UD)

Våpendestruksjon i DR Kongo

2 432 261

2011

8350 våpen er samlet inn og ødelagt.
Programmet avsluttet 2011.

Norges utenriksdepartement (UD)

2 316 520

2012

Fatherhood i DR Kongo

2 711 061

2012

• 226 deltakere i 2011 i Goma
• 1440 deltakere i 2012 i rurale
områder utenfor Goma
• Totalt 1666 deltakere. Fortsetter 2013

Norad

Kyeshero Hospital og
Heal Africa i DR Kongo

21 978 737

2011

20 271 788

2012

Kyeshero Hospital og Heal Africa åpnet nov. 2012
Støtte til videre utrustning av Kyeshero fortsetter 2013

Norad

168 471

2011

179 462

2012

150-180 foreldreløse barn eller som er kommet bort
fra foreldre under flukt.. Noen er der sammen med
sine voldtatte mødre. Fortsetter 2013

Privat finansiering

Safe Motherhood
Maniema (Heal Africa) i DR Kongo

1 537 382

2012

Opplysningsarbeid blant kvinner i helse, opplæring av
helsepersonell. Fortsetter 2013

Norad

Forprosjekter i Sør Sudan, Somalia
og Afganisthan

108 814

2011

331 582

2012

Helsearbeid i Somalia, fredsarbeid, yrkesopplæring og
helsehjelp i Sør Sudan, helsearbeid i Afganisthan

Norges utenriksdepartement (UD)
Norad og egne midler

Opplysningsarbeid for fred i DR
Kongo

71 858

2011

Seminar Fatherhood i Oslo, informasjonsmateriell om
seksualisert vold mot kvinner og barn

Norges utenriksdepartement (UD)

Interflyktninger IDP i DR Kongo

1 719 977

2012

Helsehjelp organisert ut fra 30 helsestasjoner
i flyktningeleirene og i distriktene rundt Goma.
Fortsetter 2013

Norges utenriksdepartement (UD)

Mama Jeannes barnehjem i DR
Kongo
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Mama Jeannes Barnehjem, DR kONGO
Mama Jeanne barnehjem i Goma er i dag hjemmet til ca. 150/180 barn på to
barnehjem. Det ene barnehjemmet ligger inne på samme område som et av
våre mottakssentre for voldtatte kvinner og her bor også av barn som har
fulgt sine mødre til senteret på grunn av voldtekter. De fleste barna er enten
foreldreløse eller de er kommet bort fra sine foreldre under flukt. Gjennom
Mama Jeannes nettverk klarer vi også å gjenforene noe av barna med sine
familier. I tilknytning til barnehjemmet er det også en skolebygning der de
minste barna får skolegang.
Kjøkkenhuset på Mama Jeannes senter ble under angrepet av M23 i
november 2012 truffet av en granat. Ingen ble fysisk skadet. Arbeidet med å
bygge et nytt kjøkkenhus med spisesal fullføres i 2013.
Barnesoldater, DR KONGO
Mange tusen barn er direkte berørt av konflikten i DR Kongo. Geriljagrupper
driver en omfattende rekrutering av barnesoldater i avsidesliggende landsbyer.
Barnesoldatene frarøves sin barndom og tvinges til et liv med drap, voldtekter
og ran. Vårt hjelpearbeid rettet mot barnesoldater startet i 2003 og mange
tusen barn er rehabilitert og reintegrert i sine landsbyer og familier. I 2011
ble 938 barnesoldater hjulpet. Grunnet situasjonen i Nord Kivu ble prosjektet
midlertidig stoppet i 2012, men det vurderes oppstart igjen i 2013.
barn i fengsel, UGANDA
I Uganda fengsles barn i mange år uten å ha fått saken opp i en domstol.
Disse barna blir ofte “glemt” av foreldre og myndigheter. Fattigdom og vold i
hjemmene tvinger mange barn ut på gata der de må kjempe for å overleve.
I Uganda har mer enn 3500 barn i fengsel fått hjelp siden 1997. I 2011 og
2012 har totalt 1235 barn fått hjelp - 135 av dem er reintegrert i samfunnet.
JOIN avsluttet støtten i 2012.
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Våpendestruksjon, DR KONGO
Våpendestruksjonsprosjektet ble etablert i 2008. Over 8600 våpen er samlet
inn og ødelagt. Våpnene blir byttet inn mot bølgeblikkplater til tak, en sykkel
eller en symaskin. Flere av de som leverer inn våpen får også oppdrag på
veiarbeid. Prosjektet har vært et godt bidrag til fredsarbeidet og har også fått
mye oppmerksomhet i media og blant politikere og ledere i provinsen.
Prosjektet ble avsluttet i 2011 grunnet sikkerhetssituasjonen. Det vurderes
oppstart.
Rehabilitering og re-integrering av tidligere LRA
soldater, Uganda
Prosjektet ble etablert i 2006 i samarbeid med organisasjonen Give me a
Chance. Målsetningen var å gi tidligere opprørssoldater yrkesopplæring slik at
de lettere kan tilbakeføres til det sivile liv i lokalsamfunnet. Denne siste fase av
prosjektet har 400 soldater - inkl. kvinner deltatt på åtte ukers yrkesopplæring
i et selvvalgt yrke. Over halvparten av disse var under 18. år (65%).
(Skredderfag: 80 kvinner/28 menn, baking/catering: 81 kvinner/39 menn,
beauty care: 39 kvinner, sveising/metallarb.: 43 menn, bygg- og møbelsnekring:
39 menn og muring/betongarbeid: 51 menn). Totalt har over 1925 RLA
soldater deltatt på kursene. Prosjektet ble avsluttet i 2011.
SAFE MOTHERHOOD, DR KONGO
Prosjektet ble etablert i 2012 i samarbeid med organisasjonen HEAL
AFRICA. Målgruppen er kvinner i Maniema. Området ligger svært
avsidesliggende til langs Kongoelven. Her er mor/barn dødeligheten i
forbindelse med svangerskap og fødsler blant de høyeste i verden. Vi har nå
startet et arbeid der kvinner deltar på kurs der de får helseinformasjon. I
tillegg oppmuntres de til å benytte helsestasjonene når de skal føde sine barn.
Lokale fødselshjelpere kurses slik at flere liv kan reddes. Fortsetter i 2013.

Hjelp til overlevende etter krigsvoldtekter, DR Kongo
Parallelt med krigen i DR Kongo har det pågått en krig mot kvinner og barn
der de ulike krigførende parter bruker voldtekt som et våpen. Mange hundre
tusen kvinner og jenter er rammet.
Siden 2004 har JOIN organisert et omfattende hjelpearbeid i Nord Kivu
provinsen for å hjelpe de som har overlevd krigs-voldtektene. Et team av 75
kvinner oppsøker ofrene som ofte befinner seg i avsidesliggende landsbyer.
De bringer kvinnene til mottakssentre og “lyttehus” der de mottar medisinsk
førstehjelp og psykologisk veiledning. De som er alvorlig skadet transporteres
til helseklinikker og Kyeshero Hospital i Goma. Kvinnene som er operert
rehabiliteres på mottakssentrene før de returnerer til sine landsbyer. For
kvinnene som ikke kan returnere kjøpes land og enkle hus bygges slik at de
kan starte på nytt. Gjennom egne kampanjer og mekling i lokalsamfunnene
jobber vi med å skape holdningsendringer i forhold til voldtatte kvinner.
Mama Jeanne og Mama Jeanette er sentrale teamledere i dette arbeidet. I
perioden 2011/2012 er 3500 kvinner og barn behandlet, 300 fistulaoperert
og 22 voldtektsaker ført for retten. Fortsetter i 2013.
Fatherhood , DR KONGO
I 2010 startet JOIN Fatherhood prosjektet for å forebygge og motvirke
bølgen av seksualisert vold i DR Kongo. Fatherhood prosjektets målsetting er
å skape en holdningsendring blant menn generelt. Dette gjøres gjennom 16
kursdager over 8 uker der religiøse og sivile ledere, lærere, politi, soldater og
andre menn deltar. I tillegg arrangeres seminarer og kampanjer i
lokalsamfunnene og i Goma. Egne radioprogram er produsert. 226
kursdeltakere i 2011 i Goma, 1440 kursdeltakere i 2012 i rurale
områder utenfor Goma. Totalt 1666 kursdeltakere. Fortsetter i 2013.
Forskningsorganisasjonen FAFO har fått støtte av NORAD til å følge
prosjektet over tid.

Kyeshero hospital og heal africa hospital, dr Kongo
I mange år har JOIN vært en betydelig bistandsaktør i oppbygging av
helsesektoren i den østre delen av DR Kongo. Helseklinikker, fistulaavdelingen
på Panzi Hospital er noen av resultatene. Utenriksminister Hillary Clinton
utfordret Norge i 2009 til å bygge et spesialsykehus for kvinner i Goma. Den
norske utenriksminister kontaktet JOIN med denne utfordringen og sammen
med Hope in Action startet vi arbeidet i 2010. Kyeshero Hospital er et
spesialsykehus med 300 senger for kvinner og barn. I tillegg ble også en større
utbygging av HEAL AFRICA HOSPITAL igangsatt. Norske myndigheter
bevilget i denne sammenheng 54 millioner kroner til byggingen gjennom
JOIN.
16. november 2012 ble både paviljongen på HEAL AFRICA og Kyeshero
Hospital åpnet. Dagen ble en fest der kvinnene på mottakssentrene til
Mama Jeanne og Mama Jeanette deltok med vitnesbyrd, sang og dans. Gjester
fra kongolesiske og norske myndigheter deltok sammen med flere hundre
andre gjester fra hele Nord Kivu. Dagen etter angrep geriljahæren M23
Goma og tok kontroll over byen. Kyeshero Hospital har etter kort tid vist en
positiv økonomisk utvikling og vi har stor tro på at sykehuset vil bli en
bærekraftig og sterk institusjon i kampen mot krigsvoldtekter i DR Kongo.
Støtte til videre utrustning av Kyeshero fortsetter 2013.
Nødhjelpsarbeid til internflyktninger, DR Kongo
Flyktningsituasjonen i Nord Kivu ble etter angrepet av M23 på Goma i
november 2012 sterkt forverret med store grupper internt fordrevne
flyktninger i og rundt Goma. Totalt regner FN med at over 2 millioner
mennesker er på flukt i Nord Kivu. Rask respons med 7,1 millioner kroner fra
norske myndigheter gjorde at vi allerede i desember kunne starte et større
nødhjelpsprosjekt rettet mot flyktningene. Fortsetter i 2013.
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Styret, stab og partnere
Styret

Stab
Svein Andersen
Formann

Lars Rise
Viseformann

Haakon Bryhni
Styremedlem

Jan-Erik Børrestad
Styremedlem

Inger Bremvik
Styremedlem

Kåre Skuland
Styremedlem

Oddvar Espegren
Direktør

Tore Gullaksen
Administrasjons &
innsamlingsleder

Partnere

Partner

i DR Kongo

i Uganda
Dan Andersson
Direktør Afrika,
Hope in Action

8

Kasereka Lusi,
Banyene Bulere
Hon. Dr. MD
National Coordinator
Hope in Action Co-grunnlegger og leder av
Heal Africa

Marit Toppe Berg,
Kommunikasjonsleder

Kenneth Kamese,
Direktør,
Give Me a Chance

Partnere og sponsorer - gode krefter i Norge
JENTER I ALLE ALDRE I GRIMSTAD
“Jenter i alle aldre” har støttet voldtatte kvinner i DR Kongo gjennom
CRN/JOIN i mange år. Inger Lise Rypdal, som er en kjent artist i Norge
besøkte selv arbeidet i DR Kongo og utfordret Jenter i alle aldre til å
støtte dette arbeidet sammen med henne.
JOIN og Jenter i alle aldre organiserer åpne kvelder i Grimstad
misjonskirke flere ganger i året med fokus på situasjonen og vårt arbeid i
DR Kongo.

Sponsorer
JOIN vil gjerne takke våre sponsorer som er med på å gjøre det mulig
å gjøre dette viktige arbeidet for våre medmennesker i DR Kongo og
Uganda.
• Hermon Forlag AS
• Børrestad AS

MODUM BAD
Modum Bad ble en viktig partner for JOIN i 2011. De støtter vårt arbeid
i DR Kongo ved at ansatte overførte gaver direkte fra sine lønninger.
I tillegg har vi et faglig samarbeid der traumespesialiter fra Modum
Bad drar til DR Kongo og kurser feltarbeiderne. Direktør og prest ved
Modum Bad besøkte Goma i november 2012.

Norad - Norwegian Agency for Development
Cooperation og UD - NORGES UTENRIKSDEPARTEMENT
NORAD/UD har vært en god partner i vårt arbeid for å lindre nød i DR
Kongo. Blant annet har NORAD/UD finansiert byggingen av Kyeshero
Hospital og utbyggingen av Heal Africa Hospital med 54 millioner
kroner. NORAD/UD har også vært en viktig støttespiller i oppstarten av
Fatherhoodprogrammet i 2010 og Safe Motherhoodprogrammet i 2012.
JOIN er svært takknemlige for støtten som gjør det mulig å gi uvurderlig
støtte til en befolkning som i lang tid har måtte tåle krig, vold og uro.
NORAD/UD har også vært en viktig partner i vårt arbeid for å
rehabilisere eks-soldater og ødelegge våpen/avvæpning. JOIN er
takknemlig for denne støtte som gjør det mulig å skape en tryggere
hverdag for medmennesker i Nord Kivu og Uganda. UD ved ambassaden
i Juba har vært positive ved oppstarten i Sør Sudan.

Høvåg menighet
Høvåg menighet som ligger i Lillesand kommune vedtok i 2012 å ha
JOINs arbeid i DR Kongo som sitt misjonsprosjekt. Avtalen går over 2
år. JOIN har deltatt på gudstjenester og konfimantundervisning. I tillegg
arrangerer menigheten HÅP-løpet sammen med skolen i Høvåg.
Hjellvik Triathlon
Espen Bø er en god JOIN støttespiller. Han arrangerer hvert år et
thriathlon i Hjellvik på Osterøy utenfor Bergen. Her bidrar spreke
deltagere med sin støtte til voldtatte kvinner i DR Kongo.
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Aktivitetsregnskap og balanse 2011/2012
aktivitetsregnskap

balanse

Revidert av BDO AS
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Kyeshero Hospital

11
Paviljongen ved Heal Africa Hospital

www.joingoodforces.no
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Post adresse:
Postboks 410, Lundsiden
4604 Kristiansand

Facebook: JOINgoodforces

Besøksadresse:
Bergtorasvei 120
4633 Kristiansand

Kontonr. 9791 10 88820
Telefonnr.: 22 01 07 00
E-post: info@joingf.no

