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Visjon og verdier
VÅRT FORMÅL

Organisasjonens formål er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger  og 
migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre.

Dråpen i Havet arbeider med å koordinere frivillige, samt å samle inn og distribuere 
nødvendig utstyr og økonomisk støtte for å kunne yte umiddelbar hjelp. Vi organiserer også en rekke 
aktiviteter for mennesker i og utenfor flyktningleirene der vi arbeider i Hellas. 

Vi gjør det enkelt å hjelpe mennesker på flukt 

Vi ønsker å identifiseres med våre verdier som er skapt ut av ordet HAVET

H – Handlekraftige 

A – Ansvarsfulle  

V – Verdiskapende 

E – Empatiske 

T – Tydelige
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Året for utvikling og økt kompetanse i felt
Du har flyktet fra død og terror, og du tror du endelig er kommet deg i sikkerhet. 
Så innser du at du heller skulle risikert livet og blitt hvor du var. 

Ved utgangen av 2018 var det registrert 72.000 mennesker på flukt i Hellas. Ca. 16.000 befant seg på øyene, i 
leirer som av etablerte organisasjoner ble omtalt som noen av de verste i verden. Noe av det vanskeligste, i følge 
mennesker som lever under slike forhold, er usikkerheten og ventetiden. Mange har fått time til sitt første asylin-
tervju i januar 2023. Dermed er livet satt på vent i fire år, for inntil asyl er innvilget er det vanskelig å etablere seg 
i et nytt land. Mange blir nødt til å bli boende i leirer. Barn som har vært på flukt hele livet fortsetter å leve under 
uverdige forhold, selv etter å ha kommet seg til Europa. 

Dråpen i Havet har gjennomført sitt tredje fulle år som hjelpeorganisasjon. I 2018 hadde vi stor oppmerksomhet 
på å forbedre kompetansen til våre feltarbeidere. Spesielt har våre koordinatorer fått flere verktøy for å takle en 
krevende arbeidshverdag. Det er skjedd via blant annet Drop Academy, et opplæringsprogram som arrangeres 
jevnlig. Det gleder oss stort å se at svært mange ønsker å forlenge sine opphold med Dråpen i Havet, samt at 
mange velger å komme tilbake, gang på gang. Dette sier mye om hvor meningsfylt og nødvendig de ser at arbei-
det er. 

At det frivillige arbeidet i leirene er nødvendig, er utvilsomt. Flere store, etablerte organisasjoner forlot Hellas i 
2018, nå er det i stor grad mindre organisasjoner som Dråpen i Havet som er tilstede og forvalter et stort ansvar.   Vi 
har som en forutsetning at alle prosjektene vi igangsetter skal være basert på behov og ønsker fra de som lever i 
leirene. I tillegg skal innsatsen vår være bærekraftig og ikke avhengig av enkeltpersoner eller spesialkompetanse. 

Vi ser det enorme behovet for undervisning og opplæring, det å få noe ut av vente-
tiden for de som bor i leirene. Derfor er både språkundervisning og håndarbeids-
aktiviteter veldig populære tiltak og noe vi tilbyr alle steder vi jobber. I tillegg skjer 
vår distribusjon av klær gjennom DropShop, der verdighet og valgfrihet er i fokus. 

Trude Jacobsen
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Det fødes nye verdensborgere i leirene hver uke, og vi har fortsatt stor oppmerksomhet på våre mor-barn-sentere. 
Spesielt viktig har det vært å hjelpe nye mødre til å amme sine små og gi dem en god start på livet. Mange har 
trodd at morsmelkerstatning er bedre enn morsmelk og derfor ikke gitt amming en sjanse. Med litt enkel veiled-
ning og god informasjon, er det nå mange som ammer sine barn. 

Vi ønsker at det fortsatt skal være enkelt for alle å bidra i felt, det er av stor verdi også for alle som yter hjelpen; 
man får et annet syn på verden og flyktningsituasjonen når man selv har møtt mennesker på flukt og bidratt 
direkte. Denne overbevisningen er noe vi vil følge opp og måle i tiden som kommer. 

Det er stort å tenke på at vi nærmer oss 6000 frivillige siden oppstarten i september 2015. Dråpen-familien er blitt 
en stor, internasjonal samling av mennesker i alle aldre, fra ulike samfunnslag og nasjonaliteter. 

I 2018 vokste vår lille stab på hovedkontoret i Oslo, og ved utgangen av året hadde vi fem «hoder» ansatt. I tillegg 
er vi utrolig heldige og har mange frivillige i staben, både på hovedkontoret og rundt om i lokallagene. Sammen 
dekker vi de aller viktigste funksjonene som er nødvendig for en administrasjon.

I året som gikk ble det valgt ny styreleder, i tillegg ble styret ytterligere forsterket med to styremedlemmer. Års-
møtet valgte å stemme for en endring i formålsparagrafen vår og gi informasjon en viktig plass i arbeidet vi gjør. 
Som eneste norske humanitære organisasjon som jobber inne i flyktningleirene i Hellas, har vi et viktig ansvar for 
å formidle hvordan situasjonen for menneskene i leirene faktisk er.  

Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt i året som er gått. Det skal være enkelt å hjelpe, og med vår flek-
sible og dynamiske organisasjonsmodell jobber vi hardt for å tilrettelegge for nettopp dette. Uten både praktisk 
og økonomisk hjelp fra private givere eller bedrifter, hadde det vært umulig å bidra i så stor grad som det vi gjør i 
Hellas i dag. 

- Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville 
vært mindre uten den dråpen.

Mor Theresa

Trude Jacobsen
Generalsekretær Dråpen i Havet 
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En humanitær krise
Situasjonsbeskrivelse for mennesker på flukt i Hellas 2018

AV: GRO WÆRSTAD, POLITISK RÅDGIVER I DRÅPEN I HAVET 2018

Situasjon i Hellas i 2018 var preget av at EU hadde tatt omfattende grep for å stoppe videre flukt og migrasjon 
nordover i Europa. Innføring av grensekontroll, stengning av grensene på Balkan og avtalen om retur til Tyrkia fra 
EU, var tre viktige utviklingstrekk. Innstramminger i nasjonal utlendingslovgivning, blant annet i mulighetene for 
familiegjenforening, ble også gjennomført i mange europeiske land.

Etter den store tilstrømmingen av flyktninger over Middelhavet i 2015, har EU også gitt store økonomiske overfø-
ringer til Hellas, og i juli 2017 ble det gjennomført overføring av mottaksansvaret til greske myndigheter. Dette har 
ført til at de fleste store organisasjonene har trukket seg ut, og Dråpen i Havet er i dag den eneste gjenværende 
norske organisasjonen i flyktningleirene i Hellas. Målet om en felles europeisk plan og ansvar for omfordeling av 
flyktninger fra Hellas har mislyktes, og av målet om 160 000 var bare 30 000 relokalisert ved avtalens av-
slutning i juli 2017. Det politiske fokuset nå er på gjennomføring av EU-Tyrkia avtalen, og det settes økt fokus på 
grensekontroll. I juni 2018 ble EU-landene enige om ytterligere innstramminger i flyktningpolitikken, blant annet 
ved at man skal arbeide for å etablere asylsentre utenfor EU.

Foto: Knut Bry
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I dag kjennetegnes situasjonen av at en stor gruppe flyktninger står fast i Hellas. De er tvunget inn i en krevende 
situasjon med lang venting på avklaring av sin asylstatus. Mange lever også med en trussel om å bli returnert til 
Tyrkia. Samtidig ankommer det stadig nye flyktninger, både til de greske øyene og over landegrensene mellom 
Tyrkia og Hellas i nord. Bare i 2018 kom det totalt 50 511 nye flyktninger til Hellas, 32 497 av disse kom sjøveien1. 
De største landgruppene er syrere som er i sitt 8 år med borgerkrig, dernest kommer personer fra Afghanistan og 
Irak. Pr oktober 2018, oppholdt det seg over 18 500 personer på de greske øyene, og cirka 45 000 på fastlandet. 
Dette er offisielle tall, men det er grunn til å tro at langt flere lever som papirløse i Hellas.

Mediefokuset som var enormt i 2015 og 2016, har imidlertid avtatt betraktelig, organisasjonene har trukket seg ut 
og flyktningsituasjonen ved Europas yttergrense har i 2018 i noen grad blitt en glemt krise. I fraværet av opp-
merksomhet og evner til å håndtere situasjonen fra myndighetshold, har det utviklet seg en humanitær krise, og 
forholdene for mennesker på flukt forverres stadig.

I august 2018 skrev FNs høykommisjonær for flyktninger (UNHCR) at situasjonen i hotspoten Moria på Lesvos 
nærmer seg ”a boiling point”. FNs bekymring deles av flere humanitære organisasjoner, menneskerettighetsinsti-
tusjoner og aktivister i felt. Det har etterhvert kommet mange rapporter som påpeker de økende menneskerettslige 
utfordringene for flyktninger som har fått livet på vent ved grensen til Europa.

Forholdene for flyktninger i Hellas er et resultat og en konsekvens av en felles europeisk migrant- og flyktning-
politikk. Norske myndigheter samarbeider tett med EU på asylfeltet og bidrar med økonomiske bevilgninger til 
Hellas gjennom EØS-midlene. Det betyr et det er et mulighetsrom nasjonalt for å skape en bedring av situasjonen 
i Hellas.

Hentet fra: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179?fbclid=IwAR1Z_O-LXZxFacc9XPBLHL-
k4f-8sEokDQQbxUG4RNgOtYPMHv9j8B4KgKsM 25. April 2018. 
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Enslig mindreårig i Athen

AV: CICILIE BRÅTEN-LINDBLAD, PROSJEKTKOORDINATOR I DRÅPEN I HAVET

Fra tid til annen dukker det opp saker som omhandler enkeltindivider eller familier som av ulike grunner trenger 
ekstra støtte utenom det vi daglig tilbyr på lokasjonene. Det kan være så “enkelt” som å sette personen i kontakt 
med rette myndigheter, kontakter eller nettverk for å sikre dem, eller å bistå med klær eller annet utstyr. I noen 
 tilfeller kan det bety langvarig bistand og oppfølging. Det er tilfelle for den tretten år gamle gutten, som vi her 
 velger å kalle Mike, som vi har gitt bistand utover bare det å dekke basale behov siden sommeren 2018. 

Illustrasjonsfoto. Foto: Shadi Garossian
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Mikes historie 
Det hele startet da vi fikk en telefon hvor vi ble gjort oppmerksomme på at en enslig mindreårig gutt var an-
kommet fastlandet i Hellas. Før vi fikk kontakt med Mike hadde han bodd på et oppholdssenter sammen med 
ukjente voksne. Da han ikke lenger følte seg trygg der, på grunn av blant annet rusmisbruk, dro han ut på gaten, 
alene. En av våre kontakter i Hellas var like i nærheten av der gutten oppholdt seg og fikk tatt ham med til en 
politistasjon for registrering hos greske myndigheter. Siden har vi fulgt ham opp både i form av å levere klær og 
mat på barnesykehuset hvor han var innlagt før han fikk oppnevnt en saksbehandler. Vi bisto også med hjelp til 
plassering i en bolig for enslige mindreårige, samt leverte utstyr slik at han kunne starte på skolen. 

Koordinering og fleksibilitet i enkeltsaker  
I slike enkeltsaker som omhandler enslige mindreårige, kreves det fleksibilitet med tanke på når og hvordan man 
bistår, samtidig gir det ekstra sterke inntrykk. Når det dreier seg om en enslig mindreårig som er alene i Hellas, 
er en av oppgavene å trygge barnet i alle ledd. Både hvordan vi kommuniserer direkte med barnet, hvilken in-
formasjon vi deler med eksterne partnere som kan bidra, samt hvilke frivillige vi eventuelt kobler inn for å levere 
for eksempel klær og hygieneartikler.  Det å koordinere hele innsatsen fra Norge, krever ytterligere logistikk da vi 
ikke selv kan fysisk rykke ut ved behov og blir avhengig av det frivillige teamet vårt i felt som allerede har mye på 
timeplanen sin. 

Fokus på enkeltindividet  
I koordinering av denne saken, sikrer vi at Mike ikke må forholde seg til stadig nye frivillige som bistår med alt fra 
enkle behov som såpe, til å være en voksenperson som bistår med å følge ham til for eksempel sykehus eller 
andre instanser der han får hjelp. Det gjøres mest av alt for å minske stresset for barnet som allerede er preget av 
usikkerhet og gjennomtrekk av mennesker, pluss for de frivillige som får ansvar for å organisere innkjøp og besøk. 
Det ligger også et element av ansvar fra familien sin side på våre skuldre i en slik sak. Det er en massiv tillitserklæ-
ring, som vi er beæret over å få, og som gjør oss utrolig ydmyke. 

I slike saker får vi et svært ufiltrert dypdykk i hele forhistorien, det er viktig for at vi skal kunne ta de riktige valge-
ne for veien videre, og det er en del tøffe detaljer å forholde seg til som det er viktig å minne seg selv på at man 
ikke får gjort noe med. Det man kan gjøre noe med, er fremtiden. Hvordan man forhåpentligvis kan bidra til at det 
 vonde i fortiden forblir der, og at fremtiden blir lysere. Mike er heldigvis minimalt psykisk preget av sin forhistorie 
og oppfører seg ganske så likt enhver annen 13-åring. Og det er så ufattelig godt å se. Vi fortsetter å følge opp 
denne saken, tett, så lenge det trengs. 
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En verdifull opplevelse for livet

AV: VIBEKE HOEM, INFORMASJONSMEDARBEIDER I DRÅPEN I HAVET

Siden 2015 har 6000 frivillige fra 60 ulike land reist som frivillige med Dråpen i Havet. Disse frivillige er selve 
bærebjelken i vårt arbeid, og uten alle frivillige feltarbeidere hadde ikke Dråpen i Havet sitt arbeid vært mulig. 
Mens de fleste frivillige reiser alene, valgte Lars Bremnes å ta med hele familien. Sammen med kona Mari og 
de to barna deres reiste de til Hellas høsten 2018. Lars som frivillig koordinator, og Mari som frivillig i en periode 
utover å være fulltidsforelder og lærer for barna deres. Det skulle bli en opplevelse som ville prege hele familien 
langt utover de to og en halv månedene de oppholdt seg i Hellas.  

Med et sterkt ønske om å bidra
Det var absolutt ikke overaskende at Lars Bremnes skulle reise som frivillig med Dråpen i Havet for å bistå men-
nesker på flukt. For Lars har det bestandig vært viktig å ha en jobb der han kan hjelpe andre mennesker. De syv 
siste årene har han derfor jobbet med behandling av rusavhengige, og før det i asylmottak. Sammen med kona, 
Mari, deler de begge en frustrasjon over det de opplever som fremmedfrykt i Norge og andre europeiske land. Det 
måtte likevel en overbevisende kone til som selv hadde vokst opp i Afrika, og som hadde et ønske om å la barna 
oppleve noe lignende, før Lars tok det endelige steget. Etter nøye beregninger fra Lars om hvorvidt de hadde råd 
til å gjennomføre det, og etter å ha undersøkt mer om hva Dråpen i Havet var og jobbet med, hoppet de til slutt i 
det – alle fire. 

–Vi reiste ned vel vitende om at vi ikke kom til å redde noen, og at kanskje den viktigste jobben var å komme 
tilbake til Norge og fortelle om forholdene. Til tross for at vi innimellom kjenner oss overmannet av håpløshet, kan 
vi etter snart to og en halv måned i Hellas, med trygghet si at vi ikke angrer i det hele tatt. Dette er en opplevelse 
som har farget oss på så mange måter, og som kommer til å prege livene våre videre, forteller de. 

Sterke menneskemøter i felt 
De valgte å reise til flyktningleiren Skaramangas, som er en av den største flyktningleiren i Hellas. Her bor det i 
dag ca. 2000 mennesker. Beboerne bor i containere, og har elektrisitet, vann og toalett. Dråpen i Havet organi-
serer en rekke aktiviteter som barneaktiviteter, syrom, mor- og barnsenter, verdig distribusjon av klær gjennom 
Drop Shop og engelskundervisning for beboerne. Lars jobbet som prosjekt- og frivilligkoordinator, noe som 
innebærer å koordinere prosjektene, sørge for at alt materiell og utstyr var tilstede, samt handle inn når det var 
nødvendig. I tillegg var han ansvarlig for koordinering og oppfølging av frivillige. Imens var kona Mari frivillig i en 
to-ukers periode, men hovedsakelig var hun lærer for barna deres. 

Det er tydelig at feltoppholdet i flyktningleiren påvirket hele familien. –Det aller største inntrykket er det uten tvil 
enkeltmenneskene som har gitt, forteller Lars. Kona Mari forteller at –Lars har kommet spesielt nær flyktningene 
som er frivillige for Dråpen i Havet, og lært de å kjenne, både som kolleger og venner. 

For i flyktningleiren jobber frivillige fra Dråpen i Havet og beboere i leiren side om side. 
–Dette er viktig fordi menneskene som bor i leirene etter hvert har blitt noen av våre viktigste menneskelige 
ressurser. De snakker språket. De kjenner kulturen. Dessuten er de tett på alt som skjer i leirene, også når vi ikke 
er der. Uten deres frivillige innsats hadde det vært vanskelig å nå ut med våre tjenester på en god måte, forteller 
Trude Jacobsen, Generalsekretær i Dråpen i Havet.  
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Med fokus på verdighet i arbeidet
Lars sin oppgave som ansvarlig for de frivillige i flyktningleiren innebar mange menneskemøter og hektiske dager 
i felt. 

– Hver uke dro det noen, og hver uke kom det noen nye. Alle skulle gjennom en ”induction” der jeg fortalte om 
arbeidet, leiren og situasjonen til menneskene i leiren, og når de drar skal det også gjennomføres avslutnings-
intervju. Jeg fulgte også tett opp de flyktningene som jobber som frivillig for oss. Jobben som koordinator har vært 
utrolig spennende og lærerik, men også slitsom. Det er lange dager på jobb og mye ansvar. 
Da moren til Mari kom på besøk til Athen, fikk Mari også muligheten til å jobbe to uker som frivillig i flyktningleiren 
der hun for det meste jobbet på mor- og barnsenteret. For kona Mari var det å jobbe så tett med mødre og barna 
deres den sterkeste opplevelsen. 
– Som foreldre selv er det nok enda en dimensjon av følelser å kjenne på. Det er ikke få ganger i løpet av en dag 
vi tenker, hva hvis dette var mine barn, eller hva ville jeg gjort hvis familien min befant seg i denne situasjonen, 
forteller Mari Bremnes.
I deres arbeid har Lars og Mari vært opptatt av hvordan de forholder seg til menneskene som lever i flyktning-
leiren. 
– En av de tingene vi har vært veldig bevisst på, er å jobbe på en måte som setter verdigheten deres i fokus, både 
med kroppsspråk og kommunikasjon, forteller Lars og Mari. 

Viktigheten av å involvere barna  
Etter at Maris arbeid var ferdig i leiren, har hun imidlertid fått bidratt på andre måter. Dråpen i Havet bistår også 
enkeltsaker, noe Mari fikk erfare. 
– Det er ikke alle flyktninger som finner veien til en leir, og noen ganger er det snakk om små barn som trenger 
hjelp, forteller Mari. 

Videreformidlet av en annen organisasjon, har Mari skaffet og levert klær og utstyr til barn på flukt. Barn ned i 
 treårsalderen som er helt alene på sykehus. Disse turene har også barna våre fått bli med på, og det har vært 
sterke opplevelser for Mari, forteller Lars. 

Besøkene til barn på sykehus er kun noe av det barna deres har vært med på under oppholdet i Athen, og det har 
vært viktig for dem at barna hele tiden har følt at de har vært en del av det foreldrene har vært der for å gjøre. 

Foto: Lars Bremnes 
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– Vi har valgt å være åpne med barna om alt vi har sett, hørt og opplevd. De har også fått bidra gjennom å være 
med å handle inn toalettsaker og levere det til barn, samt være med på å velge ut fire hundre meter stoff til sy-
rommet i Skaramangas. Men mest av alt får de høre om menneskene vi møter. Morsomme historier, triste opp-
levelser og dagligdagse hendelser. Selv om de ikke kan bli med inn i leiren, vil vi at de også skal få bli kjent med 
menneskene som bor der og forstå at de er folk av alle typer og med alle bakgrunner, som har en ting felles, de 
ønsker et trygt og godt liv for seg og sine. 

Ringvirkninger for hele familien 
Det å reise på et opphold der humanitært arbeid står i fokus har fått nytteverdi langt utover familiens egne 
 rammer. Barna har blant annet sendt reisebrev til klassen sin om det de opplever underveis, slik at flere får nytte 
av deres kunnskap.  
– En del av skolearbeidet for barna i denne perioden har gått ut på å lære om andre kulturer, menneskerettigheter 
og om det å være på flukt. Samtidig har jo de også fått oppleve mye moro. De har vært rundt i de fleste kriker og 
kroker i Athen, vært på utallige museer og parker, vært på tivoli, og på sykehus for havskilpadder. Vi tror at barna 
har fått en verdifull opplevelse av å være en del av denne reisen, og vi håper at det vil prege verdier og valg de tar i 
fremtiden. 

Mange frivillige kommer hjem etter feltarbeid og forteller om frustrasjon, og en følelse av håpløshet etter å ha 
hjulpet mennesker i en krevende situasjon. En slik frustrasjon har Mari og Lars også kjent på. 
– I det daglige dreier det seg om frustrasjon rettet mot et system som ikke på noen måte er rustet for å takle det 
omfanget av mennesker som har kommet seg over grensen til Hellas, men til syvende og sist er det en mye mer 
dyptgripende frustrasjon over Norge og andre europeiske land som vender ryggen til både Hellas og millioner av 
mennesker på flukt. 

For å øke bevisstheten om forholdene og alvoret i det som skjer i Hellas og landene rundt, har Mari gjennom hele 
oppholdet skrevet oppdateringer som hun har delt på sosiale medier. 

– Selv om Skaramangas er kjent for å være en av de beste leirene i Hellas, og det er klart at ved første syn så kan 
den minne om en mennesketom bobil-park. Men etterhvert som man ser enkeltskjebnene, er det lite som kan 
dekke over at det å leve i en flyktningleir, ikke er et godt liv. I tillegg til å bestandig mangle noe, er de fleste prisgitt 
støtte og bistand fra organisasjoner som Dråpen i Havet, forteller Mari.
– De frivillige feltarbeiderne i Dråpen i Havet står helt sentralt i dette arbeidet, og deres bidrag er betydningsfullt på 
flere områder, mener Trude Jacobsen.  
– Hele den operative delen av vår organisasjon er blitt til takket være gode ideer og initiativ fra frivillige feltarbei-
dere. De er også våre viktigste rekrutterer for nye feltarbeidere og støttespillere. Vi ønsker å spille på mangfoldet 
blant feltarbeiderne, fordi vi ser at de tar med seg viktig førstehåndskunnskap om situasjonen for mennesker på 
flukt tilbake til sine hjemland og sine nettverk. Det er viktig at verden vet, sier Trude Jacobsen.

For Lars, Mari og deres to barn har oppholdet bidratt til å påvirke deres liv på mange områder. Deres tanker går nå 
tilbake til menneskene i leiren, der fortsatt mange lever under uverdige forhold. 

–Vi håper inderlig at vi en dag møter igjen noen av de menneskene vi traff i Hellas på gata i Norge, og at de da har 
fått sjansen til å skape seg et verdig liv, avslutter Mari og Lars.
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Høydepunkter i felt

I løpet av 2018 har vi sett åpningen og videreutviklingen av mange prosjekter i og utenfor flyktningleirene i Hellas. 
Flyktningenes behov er hele tiden styrende for hvilke aktiviteter vi tilbyr og vår evne til å stadig være fleksibel, 
tilpasse oss, komplimentere eksisterende tilbud og respondere raskt på behov som oppstår, har vært grunn-
leggende for våre høydepunkter i 2018.  
 
Dråpen i Havet har blant annet bidratt til å gi mennesker ny kunnskap, varme, nye evner, mat, syferdigheter og 
sosiale møteplasser. De har også fått muligheten til å vaske klær, bedre hygiene og varme kvalitetsklær som de 
kan handle på en verdig måte. Under følger noen av våre høydepunkter i felt fra året som har vært. 

Drop Centre Moria
Med en flyktningleir med kapasitet for 3.000 
mennesker, men hvor over 9.000 mennesker 
var registrert, sier det seg selv at leveforholde-
ne blir krevende. Derfor bestemte vi oss for å 
skape tilbud til menneskene fra leiren, utenfor 
det overfylte leirområdet. I juni, i et gammelt 
bakeri i Moria landsby, kun 15 minutters gange 
fra  Moria leir, entret våre første gjester vårt nye 
”Drop Centre”. Senteret er et oppholds- og 
trygghetssted, samt en arena for utvikling, 
læring og myndiggjøring.  
 
Med en enorm etterspørsel etter språkopplæring 
og generelt en arena for å komme vekk fra inhumane forhold i Moria leir, opplevde senteret sterk vekst, og før 
høsten satte inn, hadde vi ekspandert til to etasjer med 12 timers åpningstid. I senteret har vi fokus på undervisning 
i gresk og engelsk for voksne, engelsk og matematikk for barn, «safe space» for kvinner og barn, systue, yoga og 
kafé.  
 
I løpet av de siste tre månedene av året, hadde 5.855 mennesker benyttet seg av senteret. Som eneste humani-
tære aktør i Moria landsby var vi forberedt på utfordringer, men de lokale innbyggerne har tatt godt vare på våre 
feltarbeidere og bidrar også med klesdonasjoner og annet til flyktningene. Dette til tross for at leirens plassering 
har gitt lokalsamfunnet flere utfordringer. 

Mor-og barnsenteret 
i Skaramangas 
I 2018 hadde vi 18.213 besøkende i vårt 
 mor- og barnsenter i Skaramangas, noe 
som er mer enn 10.000 flere enn året før.  
En tredobling av størrelsen på fasilitetene 
og en kontinuerlig utvikling av tilbudet i 
senteret har økt attraktiviteten og kvali-
teten betraktelig. 

Undervisning i Drop Centre, Moria. 

Mor-og barnsenteret i flyktningleiren 
Skaramangas.
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Distribusjon  
Dråpen i Havet har fortsatt distribusjon gjennom vårt konsept Drop Shop. Totalt har 152.423 artikler blitt kjøpt med 
«drops», som er valutaen vi bruker i Drop Shop. Innbyggerne i leirene kan finne alt fra klær, sko, hygieneprodukter 
og fiskeutstyr.  

I Nea Kavala er det blitt distribuert 30.275 porsjoner med grønnsaker, 17.469 enheter tørrmat og 9.840 brød. Vi 
har gitt ut 5.822 meter med stoff i systuene, noe som har gitt mennesker muligheten til å reparere ødelagte klær 
eller skape nye plagg.

Høsten 2018 fikk vi en forespørsel om vi kunne bistå med soveposer og pledd til Moria leir. UNHCR, som tidligere 
hadde stilt dette til rådighet, kunne ikke bidra med å dekke hele behovet denne vinteren. Vi leverte totalt 5.500 
varme soveposer og 1.000 varme pledd til Moria leir i de kommende månedene. Bidrag som kan ha reddet liv, da 
vinteren viste seg å bli kald på de greske øyene.  

Drop Shop i flyktningleiren Skaramangas.

Pakking og distribusjon av grønnsaker i flyktningleiren Nea Kavala.
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Utdanning - fokus på uformell opplæring og utvikling  
Språkopplæring er en av aktivitetene det er størst etterspørsel etter i leirene. Å kunne forstå og å gjøre seg forstått, 
gjør hverdagen i Hellas veldig mye lettere. 

Vi har ikke tillatelse til å drive med formell utdanning i Hellas, men vi kan likevel drive uformell opplæring. Vi 
har utviklet egne Drop Curriculum, i engelsk og gresk for voksne og i matematikk og engelsk for barn.  Dette gir 
 studentene en kontinuitet i opplæringen. Ved å tilby flere trinn som følger hverandre, kan nye lærere fortsette der 
den forrige læreren slapp, uten at skiftet får store negative virkninger for studentene.  
 
Vi har hatt over 18.000 registrerte innom våre klasser i 2018. I Skaramangas har vi i perioder tilbudt 7 
 engelsk-klasser hver dag, og i Moria følger en barneklasse undervisningen daglig. 
 
For barna er dette dagens høydepunkt, og de stråler av forventning når de hentes for å dra til skolen. “Hurry 
the class starts, jalla jalla”, høres det idet dørene åpner og barn, kvinner og menn haster seg gjennom de smale 
dørene til bakeriet. Når undervisningsdagen er over, er det alltid en viss tristhet forbundet med at de skal tilbake til 
leiren. 
 

Undervisning i Drop Centre, Moria. Foto: Giulia Biosa.
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Høydepunkter utenom felt 

I 2018 har vi hatt et fokus på utvikling og opplæring av våre frivillige og koordinatorer i felt gjennom å utvikle et 
nettbasert opplæringsprogram for frivillige, samt gjennomført ledersamlinger gjennom vårt Drop Academy for våre 
koordinatorer. Samtidig har vi kartlagt og synliggjort behov i og utenfor flyktningleirene og bidratt til å dekke disse 
gjennom innsamlingsaksjoner. Vår generalsekretær, Trude Jacobsen, har dessuten blitt nominert og vunnet pris i 
løpet av året som har gått. 

Utvikling og opplæring
I løpet av 2018 har organisasjonen utviklet seg ytterligere mot målet om å bli en profesjonell aktør. Dette kommer 
til syne i våre metoder for rekruttering, introduksjon, opplæring og oppfølging av våre feltarbeidere. Vi har utviklet 
gode verktøy for opplæring og hand-over, likeledes knyttet til dokumentasjon og rutinebeskrivelser for ulike aktivi-
teter i felt. Kvalitetssikring er kritisk for at vi lykkes med våre aktiviteter i felt. Dette gjør vi gjennom dybdeintervjuer, 
politiattester, referansesjekk og egenerklæringer for å nevne noe. Alle feltarbeidere godkjenner våre retningslinjer 
før de blir akseptert som frivillig.

Drop Academy
I løpet av 2018 har vi gjennomført tre ledersamlinger for våre koordinatorer i felt, Drop Academy. Vi har vært i 
 Athen og på Lesvos hvor koordinatorer fra alle våre lokasjoner har møtt hverandre til to intensive arbeidsdager. 
Totalt i 2018 deltok 25 Dråper på ledertreningen.

Drop Academy har siden første samling sommeren 2017 blitt et meget populært og ettertraktet program for 
våre ledere. Selv om det er intense dager med mange inntrykk, er dette noe som setter spor hos deltakerne. 
De  kommer seg ut av «bobla» fra sin lokasjon, de får møte kolleger de kun har sett bilde av, og de får diskutert, 
 reflektert og lyttet. 

Koordinatorer på ledertreningen i Athen, høsten 2018. 
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Med seg i sin personlige verktøykasse etter samlingen, har de fått mange gode og viktige verktøy som kan brukes 
i sin rolle som leder. Særlig aktuelt er tema som etikk, gruppedynamikk, vanskelige samtaler, lederroller og 
kommunikasjonsmetoder- og modeller. Populært er det også å gjøre en såkalt SWOT-analyse av sin lokasjon,   sitt 
team og sine aktiviteter.

Diskusjoner er det mange av gjennom de to dagene vi er samlet, og de er relevante i forhold til feedback på, og ut-
øvelse av, egen rolle i felt. Våre diskusjoner fokuserer mye på kommunikasjon, kompetanse, kultur og teamarbeid.
Selv om samlingene har en god blanding av teori, forelesning, gruppearbeid og refleksjon, får operasjonelle tema 
og hvordan utøve godt lederskap blant feltarbeidere mye fokus. Deltakerne opplever at det vi tar opp er relevant, 
nyttig og lærerikt. Det å kunne diskutere utfordringer man har med kolleger fra andre lokasjoner i fred og ro, er 
spesielt velkomment. Erfaringsutveksling, idemyldring, rollespill, gruppearbeid og presentasjoner er alle elemen-
ter som bidrar til at deltakerne opplever gode, men også krevende dager. 

Vi er overbevist om at vårt treningsopplegg for koordinatorer er et fortrinn for oss når vi rekrutterer ledere til våre 
 lokasjoner. Det at en frivillig leder får noe tilbake fra organisasjonen, settes stor pris på. Å vise våre ledere at vi 
 satser på dem og investerer i deres personlige utvikling, styrker oss som organisasjon. Hver samling avsluttes 
med skriftlig evaluering, noe som er verdifullt for den videre utvikling og justering av programmet. Tilbake-
meldinger på innhold, møtested og tematikk gjør at vi kan justere opplegget for å få det så relevant og tidsriktig 
som mulig.

Nettbasert opplæring  
Fra sommeren 2018 har vi vært i prosess med å utvikle et web-basert opplæringsprogram for våre frivillige felt-
arbeidere. Vi har vært så heldige å få konsulentbistand knyttet til innhold, design og metodikk fra det kjente byrået 
Design Container. De har bistått oss i utviklings-prosessen, og har lagt ned mangfoldige timer for at plattformen 
vi etablerer skal bli så bra som mulig. Vinteren 2019 vil det hele bli lansert, og alle nye og tidligere feltarbeidere 
skal gjennomgå treningen før de reiser i felt. Treningen består av tre ulike moduler; introduksjon til Dråpen i Havet 
og våre lokasjoner i Hellas, det å være frivillig, og ”self-care”. Ved at disse tre modulene gjennomgås og avsluttes 
med eksamen før man reiser i felt, vil de frivillige være godt forberedt på hva som forventes av dem, og hva det vil 
si å være feltarbeider.  Før vi implementerer denne nettbaserte treningen, har vi gjennomført en pilot hvor vi har fått 
verdifull feedback på innholdet og formen. 

Facebook innsamlinger   
Facebook-innsamlinger var i 2018 en av de viktigste inntektskildene for Dråpen i Havet. Vi har i løpet av året 
startet flere innsamlinger til spesifikke behov som bleier, varme klær og soveposer, og de har alle skapt mye 
engasjement. Våre tre største innsamlingsaksjoner i 2018, var til bleiekrise i flyktningleiren i Skaramangas i juli, 
varme pledd til forbedring av vinterhalvåret i Hellas på høsten, og i november hadde vi fokus på solidaritet i stedet 
for Black Fridays, der de innsamlede midlene gikk til å bedre hverdagen til mennesker på flukt. Til sammen er det 
kommet inn i overkant av kr 700.000 på innsamlingene vi har startet. I tillegg til disse, er det en rekke innsam-
linger som er initiert av enkeltpersoner i forbindelse med blant annet reiser til Hellas og bursdager; tiltak som har 
fått mye engasjement og er en viktig inntektskilde.
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Priser og nominasjoner  

Facebook Community Summit 
Dråpen i Havet ble plukket ut av Facebook, som en av fire norske Facebook-grupper til å delta på det aller første 
European Community Summit i London i februar 2018. Blant 300 Facebook-administratorer fra hele Europa, ble 
Dråpen i Havet trukket frem under hovedtalen fra Facebooks Chief Product Officer, Chris Cox. Konferansen var en 
god mulighet for Dråpen i Havet til å lære om de ulike verktøyene som finnes i Facebook, hvordan gruppene våre 
kan bli enda bedre, og hvordan vi kan være gode ledere i gruppene våre. 

Trude Jacobsen og Cicilie Bråten-Lindblad fra Dråpen i Havet deltok i workshops, idemyldringssesjoner og 
hadde samtaler med andre Facebook Community representanter og ledere, samt de som jobber i Facebook sine 
administrasjoner i USA og Europa. I tillegg deltok vi som publikummere i ulike paneldebatter som omhandlet å 
bygge opp gode Facebook grupper, hvordan moderere og administrere gruppene på en god måte, samt ansvar-
liggjøring. Dråpen i Havet sin deltakelse fikk god mediedekning og vi ble intervjuet av blant annet greske medier, 
Bistandsaktuelt og MediaPuls. 

Årets modigste kvinne 
I oktober 2018 ble vår generalsekretær, Trude Jacobsen, kåret til «Årets modigste kvinne 2018» av Magasinet 
Tara. Trude var nominert sammen med sterke kvinnelige finalister som Else Kåss Furuseth, Kim Friele, Lan Marie 
Nguyen Berg, Mia Landsem og Rita Vindholmen. Selv om Else Kåss Furuseth vant Astrid Gunnestads minnepris 
for sitt fokus på selvmord og Kim Friele Taras ærespris, var det Trude som vant årets hovedpris. Trude fremhevet 
sine sterke og gode medfinalister som hun var nominert sammen med, og mener prisen også tilhører alle frivillige 
og alle dråper som jobber for en bedre hverdag for mennesker på flukt. Sjefredaktør for Tara Magasinet, og jury-
leder Torunn Pettersen var imponert over årets vinner:

”Fembarnsmoren Trude har ofret veldig mye for å hjelpe noen av de mest sårbare menneskene i verden – nemlig 
flyktningene. Nærmest over natten endret livet hennes seg, og hun valgte bort en trygg jobb i privat næringsliv til 
fordel for en utmattende og til dels farlig jobb med å hjelpe mennesker på flukt på heltid.”

Foto: Aurora Leonor Jimenez Lorente. 
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Årets Ladejarl 
I 2018 var Trude Jacobsen nominert til Årets Ladejarl for tredje året på rad. Årets Ladejarl er en rendyrket verdipris 
etablert av Reitangruppen og Colonialmajor Odd Reitan. Prisen gis til en person som i særlig grad har utmerket 
seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid og ledelse som alternativ til regelstyring. Mottake-
ren av prisen skal ha motvirket til likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne og beundre andre men-
nesker. Vedkommende har blitt en rollemodell og en inspirasjon til engasjement og personlig ansvar. Prisen er en 
æresbevisning og en belønning for å ha fulgt sine drømmer og oppnådd resultater. I et intervju om nominasjonen 
publisert på Reitangruppen sine nettsider, sier Trude Jacobsen: 

”Jeg brenner for å få ting gjort, og ikke bare være en tilskuer til den endringen vi virkelig trenger for å 
 skape en bedre verden. En verden der likeverd og solidaritet kommer i fremste rekke. Jeg brenner særlig 
for mødre og barn på flukt. Som mor til fem barn selv, lider jeg når jeg ser kvinner som tilbringer barsel-
perioden i en støvete, overfylt leir, ofte adskilt fra sine kjære. Og fakta er at ca. 60% av flyktningene i 
Hellas er nettopp kvinner og barn.” 

Verdiprisen Årets Ladejarl 2018 ble tildelt Tale Maria Krohn Engvik, kjent som Helsesista. Vi gratulerer henne 
hjerteligst med prisen. 

Lokasjoner  

I 2018 har Dråpen i Havet jobbet på øya Lesvos, samt direkte inn i tre flyktningleirer på fastlandet. Dette er 
 Skaramangas (Athen), Elefsina (Athen) og Nea Kavala (Nord-Hellas) som driftes av greske myndigheter. I tillegg 
bisto vi med blant annet distribusjon av mat og klær, samt varme soveposer til mennesker på flukt i Paris. 
Nedenfor gis det en mer utfyllende beskrivelse av hver lokasjon, og vårt arbeid i felt i løpet av året som har gått. 

Lesvos
I tillegg til å patruljere langs kysten det første 
halvåret av 2018, var vi med å etablere en kafè 
for flyktninger i Mytilini sammen med Home for 
all. Da sommeren kom, så vi at for mange ble 
det for langt å gå til Mytilini. Bussbillettene var 
dyre, og det var begrensede muligheter til å til-
by frakt til kafeen. Vi begynte derfor å undersø-
ke muligheten for å starte noe i Moria landsby, 
som er en kort gåtur fra leiren. Med gangav-
stand fra Moria camp, ble vårt senter som åpnet 
i juli et tilbud også for kvinner og barn. Ved å 
sørge for å ha en gresktalende koordinator på 
plass, ville vi samtidig fokusere på det å være 
en brobygger mellom lokal samfunnet og be  
boerne fra leiren.  

Sjakk i Drop Centre, Moria.
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Athen, Skaramangas   
Dråpen i Havet har jobbet i Skaramangas siden leiren ble opprettet i 2016. Hellas største flyktningleir med kapa-
sitet på 3.000 innbyggere ligger på et gammelt havneområde nord-vest for Athen by. Sommeren 2017 stoppet 
registreringen av innbyggerne, så det er uvisst hvor mange som bor der i dag, det anslås mellom 2.100 og 2.500 
ved utgangen av 2018.   
 
Dråpen i Havet driver et mor- og barnsenter, med 
ulike aktiviteter og rådgiving fra fagpersonell for 
mødre og barn 0-3 år. Gjennom vår Drop Shop 
distribuerte vi 77.356 enheter av klær, sko og 
utstyr, og det har gått med over fem tusen meter 
stoff i systua vår. Symaskinene har blitt booket 
over 7.500 ganger. I klasserommene har flere enn 
5.000 besøkende fått innføring i engelsk og tysk. 
Biblioteket er et møtested der både voksne og barn 
treffes, og før og etter skoletid gjennomføres det 
mange ulike barneaktiviteter.

Athen, Elefsina  
I juli 2018 startet vi opp med aktiviteter for barn, 
5 dager i uken, i flyktningleiren Elefsina, ca. 30 
km utenfor Athen og 16 km fra flyktningleiren 
 Skaramangas, i det som er en gammel skolebyg-
ning. I leiren bor det ca. 200 mennesker som er 
relokalisert fra øyene. Samtlige er familier og er 
høyt prioriterte for å bli plassert i leiligheter. Ca 30% 
av innbyggerne er under 12 år og de fleste er fra 
Syria og Irak. I tillegg til barneaktiviteter, hadde vi 
frem til desember tilbud om engelskundervisning 
og syaktiviteter. 

Nord-Hellas, Nea Kavala  
Flyktningleiren Nea Kavala ligger på en nedlagt mi-
litær flyplass i området Kilkis, nær byen Polykastro 
i den nordlige delen av Hellas. I 2018 har den huset 
mellom 400 og 700 mennesker. Dråpen i Havet 
har vært i leiren fra oppstarten i 2016. Innbyggerne i 
leiren bor i containerbrakker uten innlagt vann. 
 
I Nea Kavala har vi ansvaret for distribusjon av 
mat, klær, sko og ulikt utstyr. Vi tilbyr også utlån 
av sykler så folk kan komme seg inn til landsbyen 
5 kilometer unna. Vi har etablert en ”build & repair 
shop” hvor beboerne kan bygge ting de trenger 
eller vil «selge» i Drop Shop. Her kan man også låne 
verktøy. I august startet vi en systue for innbygger-
ne.

Systuen i flyktningleiren Skaramangas.

Barneaktiviteter, Elefsina.

Reparasjon av sykler i flyktningleiren Nea Kavala.
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Paris
Våren 2018 sendte vi et researchteam til Paris, 
etter at frivillige rapporterte om at svært mange 
mennesker på flukt levde der, i telt under broene. 
Mange var unge afghanere som var kastet ut av 
blant annet Norge. I Frankrike øynet de håp om 
å få asyl. Sammen med lokale organisasjoner, 
bisto vi med mat- og klesutdeling og skaffet 
hundrevis av varme soveposer til de som frøs. 
Da det gikk mot sommer, ble flere av de midler-
tidige teltleirene flyttet, og etter nøye vurderinger 
besluttet vi å ikke etablere et fast bistandsteam i 
Paris.

Frivillige, støttespillere og samarbeidspartnerer

Frivillige feltarbeidere, beboere i felt og koordinatorer
Dråpen i Havet hadde i 2018 ca. 1.300 frivillige feltarbeiderne i Hellas. Noen arbeidet i 10 dager, andre ble i må-
nedsvis. Flere har bidratt for Dråpen i Havet mange ganger siden vi startet opp i 2015. Våre frivillige kommer fra 
60 ulike land, noe som skaper mange nye bånd på tvers av kulturer og landegrenser. 

Vi hadde 38 koordinatorer fra 15 land med oss i felt i året som gikk. De er der i perioder på 12-16 uker og leder det 
daglige arbeidet i leirene. De har alle ulike ansvarsområder innen logistikk, frivillighåndtering, prosjekt og overord-
net ansvar for vårt arbeid i leiren. Våre feltarbeidere er frivillige og ulønnede. Takket være en sponsoravtale med 
organisasjonen Help Refugees, har vi bistått med å dekke bokostnader for langtidsfrivillige. 

I tillegg til de tilreisende frivillige, utgjør beboerne i leirene en viktig del av vår frivillige stab. Uten deres kompetanse 
på språk og kulturforståelse hadde det vært vanskelig å gjennomføre mange av prosjektene.

Koordinatorer og frivillige i flyktningleiren Skaramangas.
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Samarbeid med humanitære aktører  
Et godt samarbeid med andre humanitære aktører i flyktningleirene er utrolig viktig. Det er mange ulike aktører på 
plass, fra både Hellas og andre land, og det kreves både diplomati og kulturforståelse for at samarbeidet skal fun-
gere godt. Dessverre er det ikke lenger noen andre norske aktører som jobber inne i flyktningleirene, og flere av de 
store internasjonale har også trukket seg ut i løpet av de 2 siste årene. Likevel er det heldigvis flere nye og dyktige 
aktører på plass flere steder, og vi har som organisasjon sett kraften og virkningen av at mindre organisasjoner går 
sammen. I 2018 har ulikt samarbeid blitt etablert for å øke kvalitet, kontinuitet og kompetanse innen ulike aktivite-
ter, hvilket resulterer i bedre utbytte for dem som benytter seg av våre tjenester. 
Et eksempel er i Nea Kavala, der vi sammen med OCC har gitt menneskene i leirene mer fleksibilitet når det 
gjelder mobilitet. Våre utlånsykler kan hentes og leveres på to ulike steder (i leiren, og i landsbyen Polykastro). Et 
annet eksempel er Dråpen i Havets Mor- og barnsenter i Skaramangas, der vi ukentlig får besøk av jordmødre fra 
Amurtel for å gi kvinner viktige råd, veiledning og henvisninger.  
Takket være samarbeid med Teachers Beyond, kan vi på Lesvos tilby skolegang til barn i alderen 6-8 år, og gjen-
nom samarbeid med Team Humanity’s Hope & Peace Centre, har vi hatt en viktig rolle i startfasen og i daglig drift 
av lekeplassen for 400-600 barn fra Moria leir.  
For å dekke de nødvendigste behovene for menneskene som bor i leirene, er vi helt avhengig av gode leverandø-
rer lokalt, samt generøse givere. Vi fortsatte samarbeidet med NeedsList gjennom hele 2018. Dette samarbeidet 
har både gitt oss tilgang på gode leverandører og nye donasjoner gjennom deres lister. Ved akutte behov, stiller 
den finske organisasjonen Nada Nord gjerne opp for å dekke de mest prekære. Eksempel på dette var  høsten 
2018 og det akutte behovet for soveposer til leiren Moria på Lesvos. Takket være støtten fra Nada Nord og 
andre, klarte vi å levere 5500 soveposer og 1000 varme pledd til leiren. Dette er bidrag som kan ha reddet flere 
menneskeliv denne kalde vinteren.

Det greske lokalsamfunnet - en ressurs i arbeidet 
De lokale greske innbyggerne er en viktig ressurs for arbeidet vårt. Vi var særlig spent på hvordan det ville gå å 
åpne et senter for flyktninger midt i Moria landsby. Ingen andre organisasjoner hadde etablert seg der tidligere, 
noe som kunne tolkes som det var uønsket fra de lokales side. Vårt Drop Centre ble imidlertid tatt godt imot. Lo-
kale naboer kom med kake. Folk leverte poser med sko og klær til dem som kunne trenge det. Naboer engasjerte 
seg også i aktivitetene vi etablerte for mennesker fra leiren. Vi så virkelig den greske gjestfriheten på sitt beste.

Viktigheten av støtte- og samarbeidspartnere i Norge
Her hjemme har vi også hatt mange viktige støttespillere i året som har gått. På våren lagde vi vår første egenpro-
duserte reklamefilm. Vi fikk med oss Trond Fausa Aurvåg på regi og samlet en god gjeng med profilerte skuespil-
lere, filmfotografer, lydteknikere med mer, som alle stilte opp pro bono. Vi ble veldig fornøyd med resultatet av 
filmen, som har et sterkt budskap, Equal – vi er alle like mye verdt.  
På høsten begynte vi en spennende dialog med Fagforbundet Akershus, og i november reiste 30 personer fra 
deres stab på rekognoseringstur til Lesvos og Athen. Dette ble starten på et videre samarbeid med Fagforbundet. 
Capra Consulting har bistått med frivillighåndteringssystemet vårt. United Works bisto oss med SEO og webside-
utvikling. Sparebank1 -Forsikring AS, lot oss få være i kontorlokalene på Skøyen ut året, og GOSH har bidratt med 
gode priser på utstyr til felt, varer til nettbutikk, trykk og design. 
Det har vært arrangert flere konserter, temakvelder, informasjonsmøter og andre events der målet har vært 
innsamlinger eller å sette fokus på situasjonen. Mange barn har drevet kakesalg eller kunstutstillinger. Vi har 
også vært så heldige å få vår helt egen bok med nydelig poesi og bilder. Boken ble laget av Ingeborg Sol Fure 
og inntektene av boka gikk uavkortet til Dråpen i Havet. Oslo Writers League arrangerte en flott lansering av sin 
anthologi; «In darkness and Light», som også var dedikert Dråpen i Havets arbeid. Alle slike tiltak er utrolig viktige, 
og viser tydelig at alle kan bidra med noe, uansett alder og evner.  
Noen av våre aller viktigste støttespillere er alle dere som fortsetter å dele våre innlegg, og som fortsetter å gi 
økonomisk støtte så vi kan holde arbeidet i leirene i gang. 
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Organisasjon og HR

Administrasjon 
I løpet av 2018 har organisasjonen hatt mulighet til å ansette noen dyktige personer på engasjement. Fortsatt er 
det frivillige arbeidet som legges ned, både ved administrasjonen i Oslo og i felt, det som utgjør den største delen 
av vårt bidrag for mennesker på flukt.

Alle organisasjonens bidragsytere; faste eller frivillige, har rollebeskrivelser knyttet til sitt ansvar og oppgaver, 
samt forventet ukentlig bidrag.  Vi har valgt å beskrive hver nøkkelrolle for seg, slik at en person således kan ha 
flere rollebeskrivelser. Ved utgangen av året, hadde vi tre personer fast ansatt, samt to personer på engasjement.  

Gjennom hele året har vi hatt praktikanter som har bidratt ved kontoret vårt i minst 6 måneder på tilnærmet full tid. 
De har fått en unik mulighet til å bli kjent med hvordan en liten humanitær organisasjon drives og bygges. Deres 
engasjement og frivillige bidrag har vært helt vesentlig for gjennomføring av ulike prosjekter og operasjonelle 
oppgaver både i Norge og i Hellas. 

Vi har gjennom hele 2018 hatt mange aktive lokallagskoordinatorer over nesten hele landet; de har holdt informa-
sjonsmøter for fremtidige frivillige og bidratt med innsamlingsaksjoner og annet viktig arbeid på sosiale medier.  

Vi har siden høsten 2018 satt regnskap og bokføring ut til et eksternt regnskapsbyrå. Dette for å sikre at dette 
viktige arbeidet ikke skulle være alt for personavhengig, samt for å effektivisere og forenkle prosessene knyttet til 
regnskap. 
I tillegg har vi fått frivillig og/eller pro bono-bistand gjennom året fra ulike ressurser knyttet til HMS-arbeid, person-
vern og analysearbeid for å nevne noe. 

Styret 

Styret fikk i mai 2018 en ny styreleder; Turid Lilleheie og to nye styremedlemmer; Ole Petter Heggestad og 
Rasmus Mo. 

Styret har fra mai 2018 bestått av: 
Turid Lilleheie – styreleder | Ole Petter Heggestad - styremedlem | Rasmus Mo- styremedlem
Trude Jacobsen – styremedlem | Thomas Brager Carlsen – styremedlem | Baber Qazi – styremedlem 

Administrasjonen ledes av Trude Jacobsen, generalsekretær, fast ansatt siden 04.04.16.
Alle styremedlemmer gjør arbeidet ulønnet. Styret har i løpet av året gjennomført 4 styremøter, samt årsmøte.  
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Strategiarbeid
Våren 2018 hadde vi kick-off hvor vi arbeidet med Dråpen i Havet sin strategi for perioden 2019-2020. Frem 
til november var veldig mange involvert i dette arbeidet. Hvert område i organisasjonen presenterte innspill til 
strategi og fokusområder, som deretter ble presentert for, og godkjent av, vårt styre i desember. Alle områder har 
handlingsplaner for 2019 som følger opp fokus- og satsningsområdene for strategiperioden, med tydelige mål 
som evalueres kvartalsvis. Dråpen i Havet ønsker at alle våre medarbeidere, frivillige og ansatte er kjent med vår 
strategi og hvilke føringer som er sentrale for vårt arbeid i de to kommende årene. Dette gjør vi gjennom introduk-
sjon, informasjon og involvering gjennom hele strategiperioden. 

Varslingsrutiner
Snart 6.000 feltarbeidere har bidratt gjennom Dråpen i Havet siden starten 2015. I denne perioden har vi hatt 
svært få krevende saker knyttet til våre frivillige eller ansatte. Likevel ser vi at det er viktig å ha gode rutiner og en 
god kultur for varsling av kritikkverdige forhold i organisasjonen. Slike interne rutiner ble etablert høsten 2018. 
Målet med å ha gode varslingsrutiner, er å sikre at vi får informasjon om forhold som kan være belastende for 
organisasjonen eller våre frivillige og ansatte, og at den informasjonen vi får håndteres i henhold til våre rutiner om 
beskyttelse av varsler. Ved å ta hvert varsel seriøst, bidrar vi til en positiv utvikling og stadig forbedring av organisa-
sjonen. Alle varsler skal være skriftlige, og man har mulighet til å varsle anonymt. Alle saker skal håndteres seriøst 
overfor de involverte, og det er vårt mål at utfallet av slike saker resulterer i at alle parter opplever at sakene har 
vært håndtert på best mulig måte.

GDPR
Dråpen i Havet implementerte sommeren 2018 personvernerklæring i henhold til ny lovgivning. Sentralt i ar-
beidet etter implementeringen, har vært å foreta risiko-kartlegging av våre systemer som håndterer persondata, 
dokumentere våre rutiner for å håndtere personopplysninger, samt eventuell avvikshåndtering knyttet til dette. 
Sikkerhetsrutiner hva gjelder personvern er også dokumentert. Arbeidet med å beskytte våre registrerte brukeres 
rettigheter knyttet til personvern, er en prosess som vil bli evaluert regelmessig.

 

Generalsekretær
fast 100%

HR- og Beredksapssjef
fast 100%

Utdanningskoordinator
frivillig 25%

Informasjonsmedarbeider
fast 80%

Ansvarlig Sosiale Medier
engsjement 60%

Interaksjonsdesigner
Webmaster

frivillig 25% X 2

Head of Operations 
frivillig 100% frem til 

august

Nea Kavala
3 frivillige koordinatorer

Athen-området

Skaramangas Camp
4 frivillige koordinatorer

Elefsina Camp
1 frivillig koordinator

Lesvos
2 frivillige koordinatorer

Giveransvarlig
engasjement  80%

2 Trainees
frivillig 80% X 2

Rekruttering/admin 
koordinator
frivillig 25%

Politisk rådgiver
frivillig 50% fra august

Dråpen i Havet, 31.12.2018 



25

ÅRSRAPPORT 2018



26 27

ÅRSRAPPORT 2018



27

ÅRSRAPPORT 2018



ÅRSRAPPORT 2018

28 29



ÅRSRAPPORT 2018

29



ÅRSRAPPORT 2018

30 31



ÅRSRAPPORT 2018

31



ÅRSRAPPORT 2018

32 33



ÅRSRAPPORT 2018

33



ÅRSRAPPORT 2018

34

Takk
 
Dråpen i Havet ønsker å rette en stor takk til frivillige og givere som har bidratt i løpet av 2018. Vi ønsker 
også å takke alle våre samarbeidspartnere: Fagforbundet Akershus, Sparebank1 -Forsikring AS (Tårnhuset) 
Help Refugees, NeedsList, Danish Refugee Council, UnitedWorks, Nada Nord, Easy:solutions, Gosh, Eden, 
Capra Consulting, Teachers Beyond, Team Humanity, Design Container, Easy Solutions, JussNett.

Slik kan du bidra
Bli frivillig feltarbeider
Dråpen i Havet har behov for frivillige på alle våre lokasjoner, og særlig ønskelig er personer som kan være 
 minimum 10 dager. I felt blir du tatt imot av en av våre koordinatorer som gir deg opplæring og organiserer deg i et 
team med andre frivillige. Å være frivillig feltarbeider gir deg kompetanse og innsikt i en humanitær organisasjons 
arbeid i felt, men også verdifulle menneskemøter med andre frivillige og beboere i felt.  

”Hver gang jeg snakker om året som har gått, forteller jeg alle at det var en fantastisk erfaring for meg. Jeg hadde 
tidligere humanitær erfaring, men med Dråpen i Havet opplevde jeg profesjonell modning, lærte utrolig mye og 
utviklet nye ferdigheter. Å jobbe med så mange mennesker, fra så mange steder og med så mange ulike bak-
grunner gjorde at jeg fant nye gleder og utviklet meg som person.” – Cláudia Sabença, tidligere koordinator for 
Dråpen i Havet

Ønsker du å bidra som frivillig feltarbeider? På vår hjemmeside finner du informasjon om hvordan du kan regi-
strere deg som frivillig feltarbeider, men også mer informasjon om vårt arbeid ved de ulike lokasjonene. For mer 
informasjon se vår hjemmeside: www.dråpenihavet.no

Bli fastgiver og bidra til å støtte mennesker på flukt
For kr 200 i måneden er du med å sørge for at vi kan drive aktivitetene i og rundt leirene videre og bidra til at 
 menneskene der får det de trenger av klær, sko og hygieneartikler.

Det er flere måter å registrere seg som fastgiver på. Det aller enkleste for deg og oss, er om du benytter avtalegiro. 
Dette kan enkelt opprettes via vår nettside. Andre måter er å sende en SMS til 2474 med kodeord Dråpen200, 
eller bidra med et enkeltbeløp via Vipps til 10584 eller bank 1503 67 54327 

Ditt faste, månedlige bidrag betyr mye for de mange 
som måtte forlate alt de eide på grunn av krig og terror. 
Dråpen i Havet bidrar direkte inn i flyktningleirene i 
Hellas med distribusjon av mat, klær og utstyr. I tillegg 
legger vi til rette for aktiviteter og læring for både voksne 
og barn. Vi er tett på dem som behøver vår hjelp, dette 
sikrer at  bidragene brukes der de trengs mest. 

Dråpen i Havet er godkjent av Innsamlingskontrollen. 
Se mer informasjon på vår hjemmeside 
www.dråpenihavet.no om hvordan du kan bidra øko-
nomisk.

Foto: Steven Dover
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Kontaktinformasjon

 

Dråpen i Havet 
C/O Sentralen Oslo AS
Postboks 183 Sentrum

Øvre Slottsgate 3
0157 Oslo
Norway

Telefon: +47 482 97 381 
Epost: post@drapenihavet.no 

Hjemmeside: www.dråpenihavet.no 

Følg oss på sosiale medier

Facebook: @drapenihavet 
Twitter: @drapenihavet 

Instagram: drapenihavet 
Linkedin: Dråpen i Havet 
Snapchat: drapenihavet

Org. nummer: 
915990347 


