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AKTIVITETSRAPPORT 2021

Pandemien førte også i 2021 til store 
konsekvenser for jenter og kvinner. Aller 
hardest rammet var de som bor i fattige og 
sårbare deler av verden.

CARE måtte også i 2021 tilpasse vårt program-
og påvirkningsarbeid for å møte disse 
utfordringene. 

Aktivitetsrapporten viser CARE Norge sine 
resultater i 2021 knyttet til land, tematiske 
områder og vår humanitære innsats. 

Tallene viser at arbeidet nytter, og at jenter og 
kvinners rettigheter og muligheter styrkes i 
2021. 

I CARE er vår viktigste oppgave å gjøre alt vi kan for at 
jenter og kvinner kan skape sin egen trygge, uavhengige 
fremtid. 

CARE er en veldedig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som 
kjemper for jenter og kvinners rettigheter og muligheter i flere av 
verdens fattigste land. Vi bidrar med livsviktig nødhjelp når 
katastrofer og akutte situasjoner rammer.
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2021 – RESULTATER
CARE INTERNATIONAL 

R E S U L T A T E R
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LAND VI JOBBER I
CARE INTERNATIONAL
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GLOBAL REKKEVIDDE
CARE INTERNATIONAL
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OMRÅDE MENNESKER 
NÅDD

ANTALL 
PROSJEKTER

ANTALL 
LAND

LATIN-AMERIKA OG
KARIBIA 0,9 MILL 137 13

ØST-,SENTRAL- OG 
SØR-AFRIKA 17,6 MILL 394 16

ASIA OG STILLEHAVET 68,1 MILL 480 24

VEST-AFRIKA 6 MILL 197 14

MIDTØSTEN, NORD-
AFRIKA OG EUROPA 6,8 MILL 264 33

NORD-AMERIKA 0,7 MILL 22 2



2021 – RESULTATER
CARE NORGE 
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LAND VI JOBBER I
CARE NORGE
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FINANSIERING AV PROGRAMMER
CARE NORGE
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HENNES 
STEMME
Vi jobber for å gi jenter og kvinner 
en stemme i lokalsamfunnet. Dette 
gir henne muligheten til å bli hørt 
og påvirke beslutninger med 
betydning for seg selv og sine. 

Foruten at hun blir klar over sine 
rettigheter, blir også menn 
involvert i likestillingsarbeidet.
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DETTE GJØR VI
• Opplæring i lederskap 

• Lese- og skriveopplæring

RESULTATER 2021
• 46 000 kvinner fikk opplæring i lederskap

• 19 000 kvinner fikk lese- og skriveopplæring



HENNES 
PENGER
Vi jobber for å gi jenter og kvinner 
en mulighet til å skape sin egen 
arbeidsplass og tjene sine egne 
penger. Hun får mulighet til å spare 
og låne penger slik at hun kan 
investere i virksomheten sin. 

Dette gir henne økonomisk sikkerhet, 
mestringsfølelse og stolthet.

C A R E  N O R W A Y
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DETTE GJØR VI
• Etablering av spare- og lånegrupper

• Rekruttering av nye medlemmer til spare- og lånegruppene

• Opplæring i entreprenørskap

RESULTATER 2021
• 10 000 nye spare- og lånegrupper ble etablert

• 199 000 nye jenter og kvinner ble med i spare- og lånegrupper

• 55 000 jenter og kvinner har fått opplæring i entrepenørskap



HENNES 
KROPP
Vi jobber for å gi jenter og kvinner 
muligheten til selv å bestemme over 
egen kropp. Hun skal ta avgjørelsen 
om når og med hvem hun skal gifte 
seg, og hvor mange barn hun skal 
føde. 

Menn involveres ved å være positive 
rollemodeller og avstå fra vold mot 
partneren.

C A R E  N O W A Y
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DETTE GJØR VI
• Kunnskapsbygging hos jenter, kvinner og menn om seksuell reproduktiv 

helse og rettigheter (SRHR)

• Opplæring av helsearbeidere om SRHR

• Kunnskap og forebygging av kjønnsbasert vold 

RESULTATER 2021
• 49 000 fikk opplæring i SRHR

• 360 helsearbeidere fikk opplæring i SRHR-relaterte tjenester

• 30 000 menn ble engasjert i arbeid for likestilling



NØDHJELP

Når en katastrofe inntreffer jobber 
CARE for å redde liv. Vi gir mat, vann, 
medisinsk hjelp og et sted å sove. 

Vi arbeider for at jenter og kvinner 
får egne områder der de er trygge, 
samt at de får god helsehjelp, både 
fysisk og psykisk. 
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DETTE GJØR VI
• Nødhjelp; vann, mat, klær, medisiner, husly

• Beskyttelse av kvinner og jenter på flukt

• Forebygging av covid-19

• Miljøtiltak  i flyktningleirer

RESULTATER 2021
• 74 000 personer fikk nødhjelp

• 212 000 fikk opplæring om forebygging av kjønnsbasert vold

• 303 000 fikk opplæring om forebygging av covid-19  

• Resirkulering av plast, etablering av kjøkken basert på ren energi i flykningleir



HENNES 
MATSIKKERHET
Kvinner utgjør en stor andel av 
arbeidsstyrken innen landbruket. Vi 
jobber for at kvinner skal ha bedre 
tilgang til og kontroll over jord, 
innsatsfaktorer og økonomi. 

Vi samarbeider med forskningsmiljøer 
for å tilpasse dyrkningsmetoder til 
klimaendringer. Dette påvirker 
matsikkerheten for hele husholdet. 
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DETTE GJØR VI
• Forskning på jordbruk, husdyrhold og klima

• Tilgang for småbønder til forbedret og tilpasset teknologi

• Opplæring og organisering av bønder og andre aktører

• Utvikling av entreprenørskap for ungdom

RESULTATER 2021
• 16 000 familier deltok i tiltak som øker matsikkerhet



AFGHANISTAN
Afghanistan opplever den alvorligste humanitære 
krisen landet noensinne har gjennomgått. 

En kombinasjon av konflikt, politisk skifte, tørke, en 
økonomi på randen av kollaps, samt kollaps av 
helse- og utdanningssystemer. Dette har ført til at 
mer enn halvparten av landets befolkning – 24,4 
millioner mennesker, nå har behov for nødhjelp.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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SYRIA
Krigen har fått enorme konsekvenser for landet og 
befolkningen. Over halvparten av landets innbyggere 
har flyktet fra sine hjem. 7 millioner har flyktet til 
nærliggende land som Tyrkia og Jordan, mens 
omtrent 6,7 millioner har blitt internt fordrevet.

Over 14 millioner mennesker har behov for hjelp, det 
er en økning på nesten 3 millioner siden 2020.

CARE NORGE SITT ARBEID I AFGHANISTAN
• Styrke kvinners økonomiske stilling

• Styrke sivilsamfunnet

• Engasjere menn

RESULTATER 2021 
• 2 700 jenter og kvinner er nådd direkte

• 700 nye medlemmer i spare-og lånegrupper

• 1 600 menn er engajert i likestilling

CARE NORGE SITT ARBEID I SYRIA 
(sammen med partnere i konsortium)

• Utdeling av mat, vann og hygieneutstyr

• Helsehjelp og psykososial støtte

• Tilgang til inntekter, yrkesopplæring og få i gang 
lokal økonomi

RESULTATER 2021 
• 74 200 fikk nødhjelp

• 92 000 fikk tilgang til rehabilitert infrastruktur

• 3 500 deltok i inntektskapende tiltak

• 3 000 familier fikk økt tilgang til mat



RWANDA
38 prosent av befolkningen i Rwanda lever under 
fattigdomsgrensen, og den sørlige provinsen, hvor 
CARE har sitt hovedfokus, har den høyeste 
prosentandelen av fattige i landet. Vold og overgrep 
mot kvinner er utbredt og mange mangler 
muligheter til å forsørge seg selv. 

CARE jobber i Rwanda for å gi kvinner større 
mulighet til å ta kontroll over sitt eget liv og tjene 
sine egne penger. og for at de skal være trygge.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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NIGER
Niger er det landet i verden der flest jenter blir giftet 
bort som barn. Det fører til at mange blir mødre 
tidlig og som oftest må slutte på skolen. Tilgang til 
helsetjenester er dårlig og mødredødeligheten er 
høy. Tilstrekkelig sunn og ernæringsrik mat er en 
utfordring.

CARE jobber for at kvinner skal kunne tjene sine 
egne penger, lære seg å lese og skrive og ta del i 
økonomien og politikken i landet.

CARE NORGE SITT ARBEID I RWANDA
• Styrke kvinners økonomiske stilling

• Styrke sivilsamfunnet

• Engasjere menn

• Tilgang til digitale banktjenester

• Lese og skriver opplæring

RESULTATER 2021 
• 89 500 jenter og kvinner ble nådd direkte

• 19 700 gutter og menn ble nådd direkte

• 23 400 fikk opplæring i seksuell og reproduktiv helse

• 40 200 hadde tilgang til digitale banktjenester

• 10 000 fikk lese- og skriveopplæring

CARE NORGE SITT ARBEID I NIGER 
• Styrke kvinners økonomiske muligheter og 

entrepenørskap inkl. lese- og skriveopplæring

• Kunnskap om seksuell og reproduktiv helse (SRHR)

• Tilgang til alternativ energi

• Øke matsikkerhet

RESULTATER 2021 
• 80 300 jenter og kvinner ble nådd direkte

• 70 000 nye medlemmer i spare- og lånegrupper

• 6 800 har fikk opplæring i seksuell
og reproduktiv helse

• 11 700 gutter og menn nådd direkte



UGANDA
Kvinnene som kommer til Uganda har ofte ikke med 
seg mer en det aller høyst nødvendige og uten husly 
er de ekstra utsatt for vold og overgrep.

CARE arbeider for at folk skal få tak over hodet og 
noe å leve av på sikt. Derfor driver vi handelskurs for 
å legge til rette for at folk kan starte sin egen 
bedrift.kal være trygge.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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MALI
Mali er et av de fattigste landene i verden. Landet er 
preget av konflikt, og klimaendringene gjør 
hverdagen ekstra vanskelig for mange. I tillegg gjør 
lovløsheten i landet kvinner ekstra utsatt for 
diskriminering, vold og overgrep.

CARE arbeider i Mali for å fremme kvinners 
rettigheter og likestilling, og gi dem mulighet til å bli 
selvstendige.

CARE NORGE SITT ARBEID I UGANDA
• Introdusere innovasjon i flyktningleir: 

Ren energi, søppelhåndtering, kjøkkenhager og 
treplanting

RESULTATER 2021 
• 17 200 trær ble plantet

• 420 fikk opplæring i å drive kjøkkenhager

• Etablering av kjøkken basert på ren energi og 
resirkulering av plast i flyktningleir

CARE NORGE SITT ARBEID I MALI  
• Spare- og lånegrupper inkl. lese-, skrive, og regnekurs

• Styrke kunnskap rundt kvinners seksuelle- og 
reproduktive rettigheter (SRHR)

• Styrke matsikkerhet

• Øke kvinners deltagelse i politikk

RESULTATER 2021 
• 59 500 nye medlemmer i spare- og lånegrupper

• 10 800 fikk opplæring i seksuell og reproduktiv helse

• 6 200 familier fikk økt tilgang til mat

• 600 kvinner fikk veiledning i å stille til valg



BURUNDI
Burundi er et av verdens fattigste land. CARE jobber 
med å styrke kvinners mulighet til utdanning og 
økonomiske selvstendighet. 

I tillegg jobber vi med kjønnsbasert vold, seksuelle 
og reproduktive helsetjenester, samt politisk 
påvirkningsarbeid og styrking av sivilsamfunn.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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DR KONGO
DR Kongo er et land rikt på naturressurser, men er 
likevel blant verdens fattigste land. Landet preges av 
vold og konflikter.

CARE jobber langsiktig i DR Kongo med økonomisk 
selvstendighet, helse og vold mot kvinner. I tillegg 
har vi jobbet systematisk med å øke kunnskap rundt 
covid-19. 

CARE NORGE SITT ARBEID I BURUNDI
• Styrke kvinners økonomiske stilling

• Styrke kunnskap om kropp, prevensjon og 
seksualitet gjennom helsesentre (SRHR)

• Engasjere men i likestilling

RESULTATER 2021 
• 119 100 jenter og kvinner nådd direkte

• 43 900 kvinner ble medlemmer i spare- og lånegrupper

• 5 200 flere gutter og menn ble engasjert i likestilling

• 8 900 fikk opplæring i seksuell og reproduktiv helse

CARE NORGE SITT ARBEID I KONGO  
• Engasjere menn og ledere i samfunnet for å 

styrke kvinners rettigheter

• Spare- og lånegrupper

• Styrke kvinners rettsikkerhet

• Kunnskap om covid-19

RESULTATER 2021
• 12 400 flere jenter og kvinner nådd direkte

• 4 300 nye medlemmer i spare- og lånegrupper

• 301 900 fikk opplæring om forebygging av covid-19

• 211 900 fikk opplæring om forebygging av kjønnbasert
vold



MYANMAR
Krig og konflikt har preget Myanmar de siste 60 
årene. Landet er svært fattig og det er store mangler 
i tilbudet til kvinner utsatt for vold.

CARE arbeider for å gi kvinnene opplæring om sine 
rettigheter og ikke minst tilgang til viktige tjenester.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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PALESTINA
Palestina er blant landene som har aller lavest 
yrkesdeltagelse blant kvinner. Til tross for at mange 
har utdanning er det under 20 prosent av kvinner i 
arbeidsfør alder som er i arbeid.

Kun 15,9 prosent av kvinner har en konto i bank eller 
hos en mobiloperatør slik at de kan overføre penger.

CARE NORGE SITT ARBEID I MYANMAR
• Akutt nødhjelp og støtte til sivilsamfunn

• Beskyttelse for kvinner

• Tilgang til viktige tjenester

• Etablering av spare- og lånegrupper

RESULTATER 2021 
• 25 600 flere jenter og kvinner nådd direkte

• 11 000 fikk opplæring om forebygging av   
kjønnbasert vold

• 2 700 voldsutsatte kvinner fikk hjelp

• 4 000 internt fordrevne familier fikk støtte

CARE NORGE SITT ARBEID I PALESTINA  
• Styrke entepenørskap, samt øke lønnsomhet hos 

småbønder

• Styrke jenters og kvinners deltagelse som fremmer
likestilling

RESULTATER 2021 
• 2 630 kvinner ble nådd direkte

• 1 300 ble engasjert i likestillingsarbeid

• 27 komiteer ble etablert for politisk påvirkning

• 110 fikk opplæring i lederskap

• 324 bønder fikk økt inntekt



JORDAN
Jordan har over flere år tatt imot et stort antall 
flyktninger fra nabolandene. 

Spesielt irakiske og syriske flyktninger trenger 
støtte. Samtidig trenger fattige jordanere også 
hjelp. Selv om mange kvinner har utdanning, har 
Jordan lav yrkesdeltakelse blant kvinner.

R E G I O N A L  S N A P S H O T
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TANZANIA
Halvparten av befolkningen i Tanzania lever under 
ekstrem fattigdom. Arbeidsledigheten er svært høy, 
spesielt blant ungdom, og menneskerettighetene er 
under press.

CARE arbeider med å hjelpe kvinner og unge ut i 
arbeid.

CARE NORGE SITT ARBEID I JORDAN
• Entreprenørskap for jenter og kvinner

• Støtte lokalt sivilsamfunn

• Tiltak for å redusere kjønnsbasert vold

RESULTATER 2021
• 321 jenter og kvinner ble nådd direkte

• 190 kvinner startet sin egen arbeidsplass

• 56 kvinner gjennomførte lederutdannelse

CARE NORGE SITT ARBEID I TANZANIA
• Etablering av spare- og lånegrupper

• Opplæring innen entreprenørskap

• Yrkesopplæring for ungdom

RESULTATER 2021 
• 2 200 personer fullførte yreksfaglig opplæring

innen jordbruk

• 252 personer gjennomførte internship

• 1 100 nye medlemmer i spare- og lånegrupper



R E G I O N A L  S N A P S H O T
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KILDER
1. Gender Equality and Woment Empowerment Program Annual Report 2021

2. Economic and Social Development of Women through Renewable Energies in the Sahel (DESFERS) Annual Report, 06.20-05.21

3. Strengthen CSO in Burundi to increase contribution to the governance processes and socio-economic development

Annual Report, 02.21-01.22

4. Food Security and Climate Adaptation Research and Development II Annual Report, 04.21-03.22 

5. Preventing the spread of COVID-19 (and other diseases outbreaks) in North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo

Final Report, 05.21-01.22

6. Syria Resilience Consortium Annual Report 2021

7. Building Skills for Job in Tanzania Final Report 2021

8. Literacy and Numeracy for Women’s Empowerment Project, phase 3 Endline Report, 05.18-10.21

9. My Decision is My Future, Interim Report, 2021. 

10. CAMP+ Final Report, 2019-2021

11. Strengthening women’s leadership and political participation in democratic processes in Segou and Mopti Regions of Mali , 

Progress Report, 11.20-07.21


