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Visjon og verdier 

VÅRT FORMÅL

Dråpen i Havets 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 
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I 2019 har vi sett en drastisk økning i antall flyktninger som har 
kommet til de greske øyene, og spesielt i høst etter at Tyrkias 
såkalte trygge sone i Syria ble opprettet. Det er ingen tvil om at 
denne sonen ikke oppleves som trygg for de som har flyktet fra 
landet. 

Den største gruppen som søker beskyttelse i Europa er imidlertid 
Afghanere. Mange har vært på flukt hele livet. Ofte møter vi barn 
og unge fra Afghanistan som snakker norsk etter å ha bodd flere 
år i Norge før de ble kastet ut av landet vårt. Landet de returne-
res til er for mange et land de ikke har et forhold til. Et land der 
de absolutt ikke føler seg trygge. En ny farefull flukt for å søke 
beskyttelse og med håp om en bedre fremtid for seg og sine, blir 
for mange den eneste muligheten til å overleve.  

I løpet av året har rundt 74 000 mennesker på flukt ankommet 
Hellas. Leirene på øyene er fylt til randen og vokser langt utover 
sine grenser. I løpet av året begynte vi å jobbe inne i den største 
av disse leirene, Moria på Lesvos. Vi ble spurt av greske myndig-
heter om å bidra, der vårt mandat var å aktivisere de 
enslige mindreårige som bor i egne soner i inngjerdete områder 
av leiren. Bakgrunnen for dette var ønsket om å holde barna 
unna kriminalitet, rus, selvskading og slåssing. Det er en svært 
tøff oppgave, men når vi nå hører at antall rapporterte negative 
hendelser har gått ned med 80 prosent siden vi startet opp i 
april, er det ingen tvil om at våre flinke feltarbeidere og koordina-
torer gjør mye riktig.  

Det er dette fokuset vi må holde fast ved, for om vi bare ser alt 
det som ikke er bra ved greske flyktningleirer og Europas man-
glende vilje til å bidra, er det lett å miste motet.  

Det vi gjør er en dråpe i havet, men for de som får hjelp, eller noe 
å fylle dagene med, er det livsviktig.  

Dråpen i Havet har i løpet av 2019 blitt spurt om å bidra enda 
flere steder i Hellas, både inne i leire og i utvikling av program 
utenfor leirene. Det sier noe om de utømmelige behovene for 
hjelp. Vi skulle ønske store norske aktører hadde vært til stede, 
og bidratt til at enda flere kan få hjelp. Dråpen i Havet er fortsatt 

en liten organisasjon med ønsker om å kunne si ja til alle gode 
forslag, men med en liten administrativ stab, og uten offentlig 
finansiering har også vi våre begrensninger.  

Men, takket være trofaste givere og gode samarbeidspartnere 
økte inntektene våre i løpet av året. Dette bidro blant annet til at vi 
klarte å etablere oss på Samos. Der har vi et lite senter med fokus 
på aktiviteter for både barn og voksne. I tillegg til øyene Samos og 
Lesvos, som er de øyene som mottar flest flyktninger, har vi gjen-
nom 2019 også fortsatt arbeidet i Skaramagas leir utenfor Athen 
og i Nea Kavala i Nord-Hellas. Dette er to av de største leirene på 
fastlandet.  
 
Noe vi er opptatt av på alle våre lokasjoner er å møte behovene 
som oppstår og tilrettelegge våre aktiviteter deretter. På flere av 
lokasjonene ble Drop Shops gjort om til Drop Centre for å kunne 
tilby flere aktiviteter for psykosial støtte, fremfor distribusjon av 
klær og andre artikler.  Vi ble også, som en av bare 13 uten-
landske organisasjoner, offisielt godkjent av greske myndigheter 
for å jobbe inne i flyktningleirene. Dette er en prosess som har tatt 
over to år. 

Da 2019 startet, gikk vi inn i en ny 2-årig strategiperiode, med 
store ambisjoner om å hjelpe enda flere. Vi har satt oss som mål 
å være en profesjonell, men ubyråkratisk grasrotorganisasjon. Vi 
vil gjøre ting riktig for alle involverte, men også være nær de som 
benytter seg av våre tjenester, for å kunne vite akkurat hva slags 
aktiviteter de ønsker og trenger.   

Våre viktigste ressurser var også i 2019 alle de fantastiske medar-
beiderne, både frivillige og ansatte, som bidrar til at hjulene går 
rundt, både i felt og her hjemme.  

I løpet av 2019 har våre internasjonale feltarbeidere bidratt med 
over 16 000 arbeidsdager i leirene i Hellas! For å speile endringer 
i våre aktiviteter har vi i større grad etterspurt feltarbeidere med 
spisskompetanse som lærere, bygningsarbeidere, IT-folk og 
yogainstruktører. 

Vi har også utviklet et eget nettbasert opplæringsprogram, ”Drop 

Generalsekretæren har ordet 
Jeg får stadig spørsmål om hvordan det «går der nede». Jeg skulle ønske jeg snart kunne svare; «Nå er situ-
asjonen for mennesker på flukt i Hellas blitt så mye bedre. Nå er det fortgang i behandlingen av asylsaker, og 
nå lever ingen barn lenger i teltleirer. Jeg skulle ønske jeg kunne si at nå har alle de enslige mindreårige fått 

hjelp fra europeiske land som har tatt imot dem med åpne armer. Jeg skulle ønske jeg kunne si at den 
foreldreløse 4-åringen, Mohammed, som jeg møtte i Moria tidlig i 

desember, nå har kommet til et trygt fosterhjem. Men slik er dessverre ikke virkeligheten.  
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Field Training”, som i størst mulig grad skal bidra til å gjøre frivilli-
ge klare for felt og hva som måtte vente dem der. 
 
Mange av feltarbeiderne er selv på flukt og bor inne i flyktnig-
leirene. Deres kjennskap til situasjonen er spesielt viktig for 
arbeidet som utføres. 
 
Alle de som får oppleve det å jobbe i felt er jo vår tids tidsvitner. 
Det er de som vil sitte på førstehåndskunnskap, og som vil bidra 
når historiebøkene skal skrives om hvordan vi behandler 
mennesker som trenger beskyttelse i Europa. 

Uten alle feltarbeiderne våre, alle dere som bidrar økonomisk og 

Nea Kavala
Foto: Katrin Helen Siurek

dere som engasjerer dere i Norge, hadde det ikke vært mulig for 
oss å gjøre alt det vi gjør i leirene i Hellas.  

Takk for at du fortsetter å følge oss på ferden.

Oslo April 2020
Trude Jacobsen
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I skrivende stund, februar 2020, er lokalbefolkningen på 
den greske øya Lesvos delt mellom de som viser forstå-
else for flyktningenes vanskelige situasjon og de som vil 
at flyktningene skal forlate øya. Greske myndigheter er 
splittet i synet på hvordan de skal håndtere et økende 
antall flyktninger på øyene. Flyktningene er uenige seg 
imellom. Frustrert over situasjonen de har havnet i, 
anklager ulike etniske grupper hverandre for kriminelle 
handlinger og innimellom oppstår det konfrontasjoner.     
   
Det står ikke bedre til i resten av Europa. Flere sittende 
regjeringer har tapt valget på grunn av nasjonale utfor-
dringer med migrasjon og hvordan ta imot mennesker på 
flukt på en best mulig måte. EU klarer ikke å gjennomføre 
en ansvarsfordeling, ettersom medlemmene er uenige om 
hvilket ansvar hver enkelt stat har. 

På den andre siden av Egeerhavet, mener analytikere 
at Tyrkias regjeringsparti tapte lokalvalget i Ankara og i 
Istanbul på grunn av det store antallet mennesker på flukt 
som har kommet til landet.    
   
En vanskelig situasjon for mennesker på flukt   
For å sette dette i perspektiv; I 2019 kom det totalt 123 
911 flyktninger og migranter til Europa. Over halvparten 

(73 377) av dem kom til Hellas.   
   
Hver måned ankommer flere mennesker på flukt de greske 
øyene, enn totalt antall flyktninger som kom til Norge i 
løpet av 2019 (2 500 personer).   
   
Det er åpenbart at situasjonen er både vanskelig og svært 
anstrengt. Først og fremst for mennesker på flukt, og der-
nest for Hellas. Mennesker som har flyktet fra hjemlandet 
sitt på grunn av krig og voldelige konflikter var ikke forbe-
redt på å bli boende i Hellas under så dårlige kår. Det var 
heller ikke Hellas intensjon å huse 42 000 mennesker på 
øyene i fasiliteter beregnet på noen få tusen.     
   
Årsaker til situasjonen og hva gikk galt?   
Konfliktene i Syria, Afghanistan og Irak tar ikke slutt.  
I 2019 ble flere mennesker drept i 
Afghanistan1 enn noen annen konflikt i verden. 
 
Det er naivt å tro at det vil bli fred i disse landene i 2020, 
men det er likevel bare gjennom fred vi kan stanse lidel-
sene til de hundretusener på flukt.Tyrkia huser rundt 3,6 
millioner syriske flyktninger. En stor del av flyktningene 
som ankommer Hellas har bodd i Tyrkia i flere år, men reist 
videre på grunn av de dårlige levekårene der. Mange har 
1 (https://acleddata.com/2020/03/02/acled-2019-the-year-in-review/).

 
Flyktningsituasjonen i Europa er et tema som engasjerer og til tider skaper splittelse, der de ulike 

synspunktene som kommer frem i debatten kan ha viktige poeng. Statistikk er et nyttig redskap for å iden-
tifisere trender når det gjelder mennesker på flukt, imidlertid er det ikke alltid like lett å finne svar på årsaker, 
virkninger og løsninger på situasjonen. Uansett, så er det en ting som er sikkert; mennesker på flukt trenger 

vår hjelp.    

Av  
Despina F. Johansen,  
Head of Operations 
Dråpen i Havet 
   

Lesvos
Foto: Knut Bry/Tinagent

Anstrengt flyktningsituasjon i Hellas - noen årsaker og løsninger   
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bodd i Iran før de kom til Hellas. Siden juli 2019, da den 
nye regjeringen i Hellas ble valgt, har ankomstene til de 
greske øyene mer enn doblet seg. Forholdet mellom Hel-
las og Tyrkia har også vært svært anspent det siste året.    
   
I 2016 bestemte Europa seg for å stenge de nordlige 
grensene mot Hellas. Hellas ble da som en ”hotspot” for 
ankomster til Europa. Samtidig holdt ikke EU løftene sine 
om å relokalisere flyktninger fra Hellas og fordele ansvaret 
slik det ble avtalt i EU-Tyrkia avtalen.2 Europeiske land, 
inkludert Norge, returnerer nå flyktninger til Hellas etter 
Dublinavtalen som sier at en asylsøknad skal behandles 
av det første EU-landet asylsøkeren kommer til.   
   
La oss håpe EU-kommisjonen, men også det kommende 
tyske EU-presidentskapet, vil bidra med gode langsiktige 
løsninger. 

Trenger umiddelbare og langsiktige løsninger   
Det flyktningene i Hellas trenger i dag er 
umiddelbar oppmerksomhet fra resten av Europa. I 
månedsvis har de levd under umenneskelige forhold.3 

2 Ut fra målet om at 66 400 asylsøkere skulle flyttes fra Hellas, ble kun  21 
731 overført fra 2016 til januar 2018, og bare 2 054 personer har returnert 
til Tyrkia siden 20. mars 2016.
3 Tidsvitner fra Hellas - https://www.drapenihavet.no/wp-content/uplo-
ads/2019/06/3_6-Gro-rapport.pdf

Europa (EU og EØS) må raskt utvikle en felles kriserespons 
mekanisme for å bistå greske myndigheter i å hjelpe flykt-
ninger.    
 
Flyktningleiren Moria må stenges, flyktningleiren Vathy 
på Samos må evakueres, og mottakssentre på øyene må 
reguleres bedre. Likevel er det ikke realistisk å tro at dette 
vil skje så lenge mennesker på flukt fortsetter å ankomme 
øyene.   
 
Europa må derfor bidra. Bidra med å demme opp for opp-
hopningen av mennesker på de greske øyene og bidra med 
å ta imot tusenvis av ressurssterke mennesker. Europa tar 
imot over én million arbeidsinnvandrere fra land utenfor 
EU. Hvorfor kan ikke flyktninger på de greske øyene være 
blant disse?    
 
Dråpen i Havet bidrar der det trengs og prøver å dekke 
behovet etter manglende europeisk respons.  
 
Det som imidlertid er nødvendig for å få på plass en løs-
ning, er økt koordinert innsats fra greske myndigheter, EU 
og Norge for å bedre situasjonen i Hellas.  

FAKTA
Av totalt 73 377 mennesker på flukt som ankom Hellas i 2019, kom  59 726 via sjøveien. 

Flertallet er fra Afghanistan (40%), deretter Syria (27%), Den demokratiske republikken Kongo (7%), Irak (6%), 
Palestina (5%) og andre (15 %). 

Mer enn halvparten er kvinner (23%) og barn opptil 18 år (36%), mens 41% er menn.  

Ankomster i løpet av 2019 er 84% høyere enn i 2018. Lesvos fikk flertallet (45%) av alle nyankomne, fulgt av Dodeka-
nesene1 (23%), Samos (18%) og Chios (14%).2 

1 Pátmos, Lipsos, Leros, Kalymnos, Kós, Nisyros, Astypalaia, Symí, Telos, Khalkí, Karpathos og Kasos
2 Kilde: UNHCR

 

AAnnkkoommsstteerr  HHeellllaass  vviiaa  ssjjøøvveeiieenn  ffoorrddeelltt  ppåå  llaanndd

Afghanistan (40%) Syria (27%) DR Kongo (7%) Irak (6%) Palestina (5%) Andre (15%)



8

Dråpen i Havet Årsrapport 2019

Våre lokasjoner
Dråpen i Havet er til stede på øyene Lesvos og Samos, i Nord-Hellas og Athen-området på 

fastlandet.
På Lesvos jobber vi i flyktningleiren Moria og har etablert et eget Drop Centre i Moria landsby. På Samos, som 

var en ny lokasjon i 2019, jobber vi med ulike aktiviteter i Stagona Centre utenfor 
flyktningleiren, i byen Vathy. På fastlandet jobber vi direkte inn i flyktningleirene Nea Kavala i Nord-Hellas, i 

Skaramagas og Elefsina utenfor Athen

Vårt arbeid har i utgangspunktet bestått av distribusjon av mat, klær og nødvendig hygieneartikler, men i løpet 
av året har vi i større grad gått over til å arrangere enda flere aktiviteter for barn og 

voksne.  
Vi har begynt å føre mer statistikk for en bedre oversikt over hva vi gjør og hvem vi når. 

Dette arbeidet vil bli styrket fra neste år av gjennom et eget monitorering- og evalueringsarbeid.

Samos

Lesvos

Nea Kavala

Athen
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Året ble preget av at et økende antall mennesker på 
flukt ankom øya og Moria flyktningleir, noe som førte 
til at antall beboere i leiren nesten ble tredoblet. Vi 
fortsatte vårt humanitære arbeid og utvidet våre akti-
viteter, blant annet med språkopplæring for voksne og 
barn på vårt Drop Centre i Moria landsby. I Moria Leir 
etablerte vi egne aktiviteter for enslige mindreårige. 

I 2019 fortsatte mennesker på flukt å ta den farlige reisen 
over Middelhavet i båt der mange ankommer Lesvos som 
ligger nærme den tyrkiske grensen. Moria flyktningleir 
ligger rett i nærheten av Moria landsby. Leiren, opprinnelig 
bygget for å ta imot 3 000 mennesker, hadde rundt 20 000 
beboere ved årets slutt. 

I Moria leir har ikke beboerne tilgang til grunnleggende 
rettigheter som tilstrekkelig mat, husly, utdanning og 
helsehjelp. Den humanitære og politiske situasjonen har 
blitt verre i løpet av året, noe som har ført til økte protester 
blant beboerne over den usikre fremtiden og uretten som 
begås på øya. 
  
Aktiviteter som bidrar til normalitet  
I løpet av sommeren fylte vårt Drop Centre i Moria landsby 
ett år. Med uformell utdanning, psyko-
sosial støtte, håndarbeidsaktiviteter, sport og hyggelige 
sammenkomster har vi bidratt til en viss form for normali-
tet og trygghet i en ellers vanskelig hverdag.  

Barna i leiren går måneder uten skolegang og mange voks-
ne har etterspurt språkopplæring. Vi startet derfor et til-
bud om uformell utdanning for barn og voksenopplæring i 
gresk og engelsk. I desember utvidet vi aktivitetene med et 
nytt læringssenter. 

Forebyggende arbeid med enslige mindreårige
Ved utgangen av 2019 bodde det 1 100 enslige 
mindreårige i Moria leir. Det fantes ingen aktiviteter eller 

organisasjoner til stede inne i leiren på kveldstid. For å fore-
bygge spenninger og minske rusmisbruk startet vi opp ak-
tiviteter i seksjon A og B, og senere i Safe Zone, områdene 
der de enslige mindreårige bor. Siden mars har et stort an-
tall enslige mindreårige deltatt på våre aktiviteter. Gjennom 
aktivitetene har de hatt mulighet til å lære, leke og slappe 
av – fem ettermiddager i uken til sent på kveld. 
 
Vi merket fort at våre tiltak hadde en positiv effekt på barnas 
oppførsel og mentalitet. Selv om det er alvorlige sikkerhets-
utfordringer i leiren sank 
kriminaliteten, ifølge leirledelsen, med 80 prosent fra april til 
desember i de områdene vi jobber.   

Verdifullt samarbeid for helsehjelp  
Et av de største behovene i leiren er tilgang til helsehjelp. 
Vi samarbeider derfor med Kitrinos helseklinikk, som ligger 
inne i Moria leir. Gjennom året har vi rekruttert helseperso-
nell til klinikken og sørget for medisiner og nødvendig utstyr, 
som rullestoler for pasienter og varmeovner til 
klinikken.  
 
Behov for flere langtidsfrivillige feltarbeidere
For å kunne drive og opprettholde alle våre aktiviteter på Le-
svos, er vi avhengig av våre frivillige feltarbeidere og 
koordinatorer. Det har gjennom året vært en utfordring å 
skaffe nok langtidsfrivillige for å sikre god kontinuitet i 
arbeidet, siden de fleste ønsket å bidra over en kortere 
periode. Vi sørger for at alle våre frivillige feltarbeidere, også 
de som er med oss i kortere perioder, går gjennom god opp-
læring med nødvendig informasjon og strenge retningslin-
jer, for å sikre høy kvalitet på aktivitetene våre. 
   
Så lenge det ikke blir gjort mer for å dekke de humanitære 
behovene på Lesvos, vil menneskerettighetsbruddene 
fortsette. I mellomtiden fortsetter vi å gjøre alt vi kan for å 
møte de ulike utfordringene og hjelpe menneskene som bor 
i Moria flyktningleir best mulig. 

Foto: Knut Bry/Tinagent

LESVOS
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Sjakkturnering, Drop Centre
Foto: DiH
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Totalt 9982 besøk til våre uformelle 
utdanningsaktiviteter 

Engelsk for voksne
5447

Gresk 1454

IT-undervisning 1100

Uformell utdanning for
barn 1981

 

31 %

48 %

21 %

Totalt 32 604 besøk fordelt på våre ulike aktiviteter på 
Lesvos

Uformell utdanning

Aktiviteter Drop centre

Aktiviteter for enslige
mindreårige

 

2 %

64 %

13 %

12 %
4 % 5 %

Totalt 15 621 besøk fordelt på ulike aktiviteter 
Drop Centre

Mini-Drops  266

Kafè og håndarbeid
10 002
Kvinnekafé 1 987

Fotball 1 891

Sjakk 642

Maling 833
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Totalt 7001 besøk til våre aktiviteter for enslige mindreårige i 
Moria leir (mars-des) 

Section A 1 344

Section B  3 710

Safe Zone 1 947

Section B, Moria Leir
Foto: DiH
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På grunn av en økning i antall ankomster og større 
humanitære behov, utvidet vi vårt arbeid og etablerte 
oss på øya. Vi startet opp med uformell utdanning 
for barn og et eget aktivitetssenter for både barn og 
voksne. Høy turnover blant de frivillige feltarbeiderne 
har gjort det vanskelig å opprettholde undervisnings-
tilbudet, som heller har blitt erstattet av et aktivitets-
senter med fokus på lek og psykososial støtte. 
 
I løpet av året ankom det 10 000 nye mennesker på flukt 
til Samos, der vi så en særlig stor økning i personer fra 
Syria. Dette har mest sannsynlig en sammenheng med 
Tyrkias invasjon av Syria høsten 2019.  

Flyktningleiren på øya, som ligger ved byen Vathy, har i 
utgangspunket kapasitet til 700 mennesker. Ved slutten 
av året bodde det over 7 000 mennesker i området, der de 
fleste bor i telt utenfor leiren, og har i perioder ikke tilgang 
til toalett eller dusj. Det har vært en del konflikter mellom 
beboere av ulike nasjonaliteter. Som en følge av dette har 
det i løpet av året vært flere brannpåsettelser i og rundt 
leiren. Året endte med at både flyktninger og de lokale 
protesterte mot de uverdige forholdene på øya.  

Etablering av Stagona-senter   
På grunn av økte ankomster til Samos, men få 
humanitære organisasjoner til stede, bestemte vi oss fort 
for å undersøke muligheter for å kunne bidra. Allerede i 
april var vi offisielt i gang med prosjekter på øya. I samar-
beid med organisasjonen Swisscross og samfunnssen-
teret Baobab leier vi lokaler et stykke unna flyktningleiren. 
Det er her, på vårt Stagona-senter (stagona er gresk for 
dråpe) at aktivitetene våre finner sted. 

Uformell utdanning for barn 
Mange barn på flukt står uten utdanningsmuligheter. 
Derfor startet vi opp med uformelle utdannings-
aktiviteter, der elevene kan forberede seg på formell 
skolegang gjennom faste regler, struktur, mestring og lek. 

Vi fikk veldig god respons fra barna, som både virket moti-
verte og glade for tilbudet.  

Med høy utskiftning av frivillige feltarbeidere var det imid-
lertid vanskelig å opprettholde et tilfredsstillende pen-
sumnivå for undervisningen. Uten langtidsfrivillige lærere 
var det utfordrende å fortsette, og vi avsluttet derfor det 
uformelle utdanningstilbudet i løpet av høsten.    

Uformell utdanning ble til et aktivitetssenter  
Siden behovet for meningsfylte aktiviteter for barn fort-
satt var til stede, ønsket vi å opprettholde et tilbud til barn 
spesielt. Derfor endret vi i august prosjektet fra uformell  
utdanning til psykososial støtte og fritidsaktiviteter, som 
håndarbeid og sport. Dette tilbudet kunne lettere kombine-
res med korttidsfrivillige.   

Fra september utvidet vi tilbudet vårt også til å inkludere 
kvinner og menn. De første fire månedene av aktivitetstil-
budet har gått over all forventning med mange besøkende.   
 
Utfordrende å verve langtidsfrivillige feltarbeidere
Spesielt i oppstartsfasen på Samos, var det utfordrende å 
verve stabile langtidsfrivillige med passende kompetanse. 
For å sikre mer kontinuitet i arbeidet vårt, har vi oppfordret 
frivillige til å bidra i minst 21 dager.   
 
Etter hvert som vi har etablert oss mer, har vi stadig lånt 
bort feltarbeidere til andre organisasjoner som har trengt 
personell for å løse ulike oppgaver. Samarbeidet med an-
dre organisasjoner på øya har vært godt.    
 
Vi opplever at våre aktiviteter gjør en forskjell for de men-
neskene vi møter og på grunn av et økende behov ønsker 
vi å utvide vårt arbeid. For eksempel ved å jobbe inne i 
flyktningleiren, slik vi gjør på våre andre lokasjoner. Med en 
planlagt ny flyktningleir,  men usikkerhet rundt når den vil 
åpne, har det imidlertid vært vanskelig å legge langtidspla-
ner for aktivitetene våre på øya. 

Foto: DiH

SAMOS
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Totalt 174 besøk til våre aktiviteter for barn (nov-des)

Film 30

Yoga 66

Kunst 78

S
Foto: Carolin Jarmusch

Foto: DiH

Foto: Carolin Jarmusch

Foto: DiH

 

40 %

53 %

7 %

Totalt 146 besøk til våre kunst- og 
håndarbeidsaktiviteter (nov-des)

Kunst for alle  58

Kunst for barn  78

Søm  10

 

59 %19 %

9 %

10 % 3 %

Totalt 750 besøk til våre sportsaktiviteter (nov-des)

Fitness voksne  443

Fitness kvinner  147

Yoga for barn  66

Løpeklubb  73

Yoga for kvinner  21
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I løpet av året har vi evaluert og forbedret våre aktivi-
teter inne i  flyktningleiren Skaramagas. Vi har drevet 
uformell utdanning og psykososiale aktiviteter for 
beboerne i leiren, bygd et helt nytt tenåringslokale og 
styrket vårt samarbeid med andre aktører. 
 
Skaramagas flyktningleir ligger rundt 15 kilometer utenfor 
sentrum av Athen. Dråpen i Havet har jobbet i Skarama-
gas siden 2016.  

I mars 2019 ble rundt 700 mennesker overført hit fra 
leirene på Samos og Lesvos. De måtte bo i provisoriske 
telt. Mange demonstrerte på grunn av de dårlige forhol-
dene, men etter hvert, når nye containerhus ble installert, 
roet situasjonen seg. I løpet av året fortsatte Hellas å 
overføre mennesker fra øyene Simi og Rhodos, men i 
mindre antall. Ved utgangen av 2019 huset Skaramagas 
mer enn 2.000 mennesker.  

Språkopplæring og flere aktiviteter for barn 
I 2019 fortsatte vi arbeidet vårt med språkopp-
læring, aktiviteter for barn, syrom og å drifte vårt senter 
for kvinner og barn. Med et stort antall mennesker som 
ankom leiren samarbeidet vi med andre aktører for å tilby 
ekstra hjelp, som distribusjon av bleier og hygieneartikler. 
På grunn av større etterspørsel økte vi også omfanget av 
aktiviteter for barn og språkopplæringen.   

Fra Drop Shop til tenåringssenter
Siden 2017 har vi distribuert klær og andre nødvendige 

artikler gjennom vår Drop Shop i Skaramagas. 

Med vår ”dråpevaluta” har beboere selv kunnet kjøpe det 
de trenger, men siden Skaramagas ligger nær Aten, der 
beboere kan kjøpe billige klær har det etter hvert vært 
mindre etterspørsel etter varer. Det har imidlertid oppstått 
andre og større behov i leiren. Derfor valgte vi, etter nøye 
vurdering og med gode innspill fra beboere, å bygge om vår 
Drop Shop.

Takket være hardt arbeid fra frivillige beboere og interna-
sjonale frivillige feltarbeidere, pusset vi opp Drop Shop 
lokalene på mindre enn to uker, og kunne starte opp 
aktiviteter allerede i november. I et vakkert rom med store 
vinduer og sjøutsikt, kan ungdom være sammen, lære og 
ha det gøy i et trygt og inkluderende miljø.   

Vi holder fortsatt Drop Shop åpent fire ganger i året for å 
distribuere sesongbaserte klær, sporadisk for å distribuere 
nødvendige husholdningsartikler eller ukentlig for å dekke 
behovene til de nyankomne.    

Drop Shop i Elefsina  
Elefsina er en liten flyktningleir med rundt 200 beboere. 
Leiren ligger omtrent 16 kilometer fra Skaramagas. I løpet 
av sommeren gjenopptok vi våre aktiviteter og begynte 
å distribuere klær og sko gjennom vår Drop Shop som vi 
holder åpent ved behov.   

Foto: DiH

SKARAMAGAS/ELEFSINA
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Samarbeid med andre 
Vi har lagt vekt på å styrke vårt samarbeid med andre 
aktører, både ved å delta på ulike møter i leiren og ved å ta 
opp aktuelle problemstillinger som angår vårt felles arbeid 
overfor beboere. Vi har bidratt til en mer pålitelig og 
bærekraftig samhandling ved å ta i bruk en felles kom-
munikasjonskanal for de ulike organisasjonene i leiren. 
På den måten har vi kunnet vise hva vi har oppnådd og 
samtidig fremstått som en verdifull og profesjonell aktør.   
 
Fra april til juni hadde vi et samarbeid med Starbucks. De 
promoterte vårt arbeid på sine kafeer og spurte blant 
annet kunder om de kunne tenke seg å donere klær m.m. 
Dette var et flott initiativ som bidro til å knytte lokalsam-

funnet og det lokale næringslivet nærmere flyktningsitua-
sjonen i området.   

Usikker fremtid  
Mange blir boende i Skaramagas over flere år med en 
usikker fremtid. Å få muligheten til å lære gir både håp og 
økt selvtillit i en vanskelig situasjon. Dette ønsker vi å bidra 
til og vil derfor videreutvikle våre aktiviteter, med for 
eksempel et ekstra fokus på uformell utdanning i data og 
språk.    
 

Foto: Courtney Crockett 
og Brandon Boulay

 

25 %

22 %
28 %

4 %
21 %

Totalt 69 989 besøk til våre ulike aktiviteter i 
Skaramagas/Elefsina

Drop Shop 17 780

Kvinnesenteret  15 086

Barneaktiviteter 19 644

Syrom 2 899

Engelsk uformell
utdanning 14 580
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Foto: DiH
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I Nea Kavala var det i løpet av året en firedobling av antall 
beboere i flyktningleiren, noe som blant annet førte til økte 
spenninger mellom beboere i leiren. I juni måtte vi stanse 
våre aktiviteter grunnet sikkerhetshensyn. Et par måneder 
senere var vi tilbake og avsluttet året med et nyåpnet Drop 
Centre.   
 
Flyktningleiren Nea Kavala ligger nord i Hellas. I begynnel-
sen av året bodde det rundt 500 mennesker i leiren. Det 
var stabile forhold i leiren og lokalbefolkningen i landsbyen 
støttet opp om flyktningenes situasjon. I mars økte antall 
beboere drastisk. Flere ble sendt fra øyene og andre kom 
over den nordlige landegrensen fra Tyrkia. Utover våren 
doblet innbyggertallet seg på ny, med 2 000 mennesker i 
leiren, hvorav omtrent halvparten bodde i telt. Den plutseli-
ge økningen i antall beboere og den begrensede kapasite-
ten til å håndtere dette, førte til et høyt konfliktnivå i leiren.   
 
Måtte trekke oss ut av leiren  
Etter hvert økte trusselnivået, der både feltarbeidere og 
beboere i leiren ble truet. Vi trakk oss derfor midlertidig ut 
i midten av juni. Heldigvis bedret situasjonen seg og i 
oktober var vi tilbake med sportsaktiviteter og distribue-
ring av mat og klær. 

Høy etterspørsel etter våre aktiviteter  
Vi startet året med å opprettholde vår distribusjon av mat, 
utleie av sykler, organiserte et vaskeri og drev kles-
distribusjon gjennom vår Drop Shop. Vi opplevde en sær-
lig stor interesse for klesvaskeriet og sykkelutleien.   

Våre aktiviteter var skalert for en leir med færre innbyggere. 
Med et stadig økende innbyggertall, ble det derfor utfor-
drende for oss å dekke beboernes ulike behov. 

Drop Shop ble til Drop Centre   
Fleksibilitet er en av våre store styrker som organisasjon. 
Vi evaluerer alltid leirbeboernes behov ut fra hva de trenger 
akkurat nå. Mange av beboerne i leiren har vært lenge i 
Hellas. Den første tiden etter at mennesker på flukt ankom-
mer Hellas trenger de ofte alt av klær og utstyr. Etter hvert 
oppstår det andre behov, der flere av beboerne gir  uttrykk 
for at de ønsket seg tilgang til undervisning. På bakgrunn 
av dette bestemte vi oss for å bygge om vår Drop Shop til 
et Drop Centre, et samlingsted for læring, rekreasjon, 
sosiale aktiviteter og språkopplæring. 

Ivrige beboere og internasjonale frivillige feltarbeidere la 
ned mye hardt arbeid og engasjement, der de side om side 
jobbet for å pusse opp lokalene. Senteret sto klart i 
desember 2019 med en rekke nye aktiviteter, inkludert 
uformell utdanning i blant annet engelsk og gresk. Vi fort-
setter å holde Drop Shop åpent etter behov.    
 
Fokus på kvinner og barn  
Vi opplever at våre aktiviteter blir godt mottatt og at 
beboerne er interesserte i hva som skjer. De kommende 
årene ønsker vi å bygge videre på vårt Drop Center i Nea 
Kavala ved å utvide arbeidet for læring og integrering, særlig 
for kvinner og barn. Dette ønsker vi å gjøre fordi kvinner og 
barn på flukt er en særlig utsatt gruppe. 

Foto: DiH

NEA KAVALA
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Foto: DiH

Foto: DiH

Foto: DiH



20

Dråpen i Havet Årsrapport 2019

Flyktningkrisen Europa står overfor har skapt et stort 
engasjement blant mennesker fra hele verden som ønsker 
å gjøre en forskjell. Dråpen i Havet er tuftet på frivillighet 
og ønsker at så mange som mulig skal få mulighet til å 
bidra i felt.   

På hver av våre lokasjoner har vi flere koordinatorer og 
frivillige feltarbeidere. Alle må levere politiattest og være 
over 25 år (vi gjør noen ganger unntak for de som er 
mellom 23 og 25). Våre koordinatorer har vært gjennom 
muntlige intervjuer, skriftlige oppgaver og en skredder-
sydd opplæringsplan, samt at deres referanser har blitt 
kontaktet.   

Av de totalt 650 frivillige feltarbeiderne som var med oss 
i løpet av året, var 37 på koordinatoroppdrag. Blant disse 
oppdragene, var 6 personer koordinatorer ved mer enn én 
lokasjon. 18 av disse har tidligere vært frivillig i felt med 
oss, enten som feltarbeider eller koordinator, ved samme 
eller en annen lokasjon. Vi opplever at flere av våre frivilli-
ge feltarbeidere velger å reise tilbake gang på gang. Minst 
54 av de som var frivillig i 2019, hadde vært frivillig med 
oss tidligere. Tilsvarende reiste 25 personer på to eller 
flere opphold i løpet av året. 

Flere feltarbeidere med spisskompetanse  
Oppstart av nye aktiviteter og prosjekter har medført et 
behov for flere frivillige med en form for spisskompetan-

se. For å nevne noen, så har vi hatt bygningsarbeidere og 
håndverkere som har hjulpet oss med oppbygging, utvidel-
se eller renovering ved alle lokasjoner. Lærere har bistått i 
utarbeidelse av undervisningsmateriell og i gjennomføring 
av uformell språkundervisning. De har også bidratt i forbin-
delse med ulike barneaktiviteter.  

Yogainstruktører har ledet yoga- og meditasjonssamlinger 
for voksne og barn. IT-personer har ledet dataundervisning. 
Journalister og fotografer har bidratt med historier og bil-
der fra felt. Psykologer og miljøterapeuter har vært viktige 
med sin tilstedeværelse blant sårbare grupper, men også 
som et tilbud for våre frivillige, dersom de ønsker det.   

Vi har også rekruttert mange helsefagarbeidere som har 
blitt en del av teamet til helseklinikken Kitrinos i Moria flykt-
ningleir på Lesvos.  

Ny nettbasert opplæring for feltarbeidere 
I juni lanserte vi Drop Field Training, et nettbasert opplæ-
ringsprogram med eksamen for alle nye felt-
arbeidere. Opplæringen tar for seg hva det vil si å være 
feltarbeider, forberedelser, sikkerhet, informasjon om loka-
sjoner og hvordan ta vare på seg selv i krevende omgivel-
ser. Takket være en frivillig prosjektleder og firmaet Design 
Container som har bidratt pro bono, har våre feltarbeidere 
nå en god forståelse av hva som venter dem i felt.  

Våre feltarbeidere  

Oppussing Nea Kavala
Foto: Kathrin Helen Siurek

Takket være våre frivillige feltarbeidere kan vi daglig hjelpe mennesker på flukt. I løpet av året bidro over 650 
feltarbeidere fra 38 land i dette arbeidet. Dette er en nedgang fra 2018, som antas å speile utviklingen av våre 

feltaktiviteter og et økende behov for frivillige med spisskompetanse. 
Feltarbeiderne bidrar over en lengre periode enn tidligere. 

Ved enkelte lokasjoner har vi stadig flere beboere som bidrar som frivillg.
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Vi tilpasser oss endringer  
Et av våre strategiske mål er til enhver tid å ha et tilstrek-
kelig antall feltarbeidere ved alle våre lokasjoner. Det er 
ytterst få situasjoner der vi har vært nødt til å kansellere 
aktiviteter på grunn av manglende feltarbeidere. Allike-
vel, så kan det til tider være utfordrende å rekruttere nok 
frivillige til hver lokasjon. Ved mangel på personell har vi 
i enkelte tilfeller flyttet feltarbeidere mellom lokasjoner 
og/eller rekruttert tidligere frivillige som har mulighet til å 
reise på kort varsel.    

Flyktningsituasjonen i Hellas er i stadig endring, særlig 
på øyene. Dette vil være med på å påvirke aktivitetene 
våre i tiden fremover, og mest sannsynlig øke behovet for 
spisskompetanse hos feltarbeiderne. Vårt utgangspunkt 
er at så mange som mulig skal kunne bidra frivillig, men 
dersom behovet for å ytterligere spisse aktivitetene våre 

er til stede, vil dette også kreve en styrket fagkompetan-
se blant de frivillige. Dette kan gi oss nye utfordringer i å 
rekruttere tilstrekkelig antall feltarbeidere.
  
Beboere som frivillige bidragsytere
I flyktningleirene Nea Kavala og Skaramagas, bidrar 
svært mange av beboerne som frivillige. På sikt kan 
dette føre til at det er mindre behov for internasjonale 
feltarbeidere noe som igjen gjør at vi må videreutvikle 
våre aktiviteter for å nå flere beboere. Dette kan bidra til 
å sikre at mange flere får mulighet til å engasjere seg 
som frivillig.

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2015 2016 2017 2018 2019

561

2000 2000

1300

650

Antall feltarbeidere pr år



22

Dråpen i Havet Årsrapport 2019

Foto: Eric Boscia
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Yrkesbakgrunn feltarbeidere
*250 av 650 feltarbeidere. Basert på topp seks yrkesbakgrunn hos våre feltarbeidere. 

Lærere 56

Studenter 52

Sosialarbeidere 24

Helsearbeidere 52

Pensjonister 35

Arbeidsledige 31

 

Feltarbeidere fordelt på verdensdeler
(530 svar av 650 spurte)

Asia 15

Afrika 2

Europa utenfor Norge 219

Norge 209

Nord-Amerika 47

Sør-Amerika 1

Oseania 10

Foto: DiH
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Lokallag 
Over store deler av landet har vi lokallag som har bidratt 
med å holde informasjonsmøter, foredrag eller samle inn 
penger til organisasjonen. Lokallagene har også arrangert 
loppemarked og konserter.  
 
Gjennom året bidro 14 personer som lokallag-
koordinatorer i 10 ulike lokallag. Det ble avholdt totalt 22 
informasjonsmøter for fremtidige feltarbeidere. Lokalla-
gene utgjør en viktig del av informasjonsarbeidet. Deres 
engasjement og ønske om å bidra i Norge er stort.  
 
I det kommende året har vi et ønske om at enda flere vil 
engasjere seg i distriktene. Både tidligere feltarbeidere og 
de som ikke har reist ut. Ved å samle lokale krefter kan 
vi nå ut enda bredere. Derfor vil vi fokusere ekstra på å 
styrke lokallagene våre i det kommende året, blant annet 
med flere fysiske samlinger. Gjennom deres engasjement 
kan vi fortsette å hjelpe mennesker på flukt.  

Rapport om situasjonen i Hellas  
Takket være rapportforfatterne Gro Wærstad og Ada 
Aagre Pettersvold som har arbeidet frivillig for oss, kunne 
vi gi ut rapporten «Tidsvitner fra Hellas». Rapporten ble 
lansert 20.juni på Verdens flyktningdag. 

Et hovedmål med rapporten har vært å sammenfatte og 

formidle erfaringskunnskap fra nesten fire år med humani-
tært bistandsarbeid i Hellas.
 
Samtidig ønsker vi å tydeliggjøre situasjonen i flyktninglei-
rene i Hellas gjennom tilbakemeldinger fra våre egne feltar-
beidere. Rapporten synliggjør i tillegg forholdene for særlig 
kvinner og barn, og viser erfaringer rundt asylprosedyre, 
psykisk og somatisk helse, manglende sikkerhet, voldsan-

Takket være engasjementet som lokallagene, Dråpen-nettverket og enkeltpersoner har vist i 2019, kan vi fort-
sette å hjelpe mennesker på flukt. 

Ikke bare gjennom våre feltaktiviteter i Hellas, men også fra Norge.  

Vi er svært takknemlige for alle frivillige initiativ som innsamlingsaksjoner på skoler, vaffeldag og skolejogg, 
teaterforestillinger, åpen mikrofon, konserter og andre aktivieteter til støtte for vårt arbeid.  

Foto: DiH

Engasjement i Norge
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grep og manglende sanitær- og hygieneforhold i leirene.  

Arrangementet fant sted på Kulturbåten MS Bjørvika, med 
en kort presentasjon av rapporten og opptreden av blues-
artisten Johnny Augland som fremførte sangen “Liten 
flyktning”. Inntektene av sangen gikk til Dråpen i Havet.
 
Fra solidaritetsmarsj til sang om flyktning  
Solidaritetsmarsjen ”Go for it” ble arrangert sammen med 
tidligere frivillig feltarbeider Arne Martin Thingnes. 
 
Thingnes gikk fra Arendal i august og vandret sørover i Eu-
ropa, gjennom Danmark, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Po-
len, Ungarn, Serbia, Makedonia og Hellas. Ruten han gikk er 
dermed motsatt av den ruten flyktninger gikk i 2015. Han 
gikk til sammen 2 700 kilometer og hadde ”slitt ut” tre par 
sko, før han til slutt ankom Lesvos i Hellas i begynnelsen 
av desember. 

Om ankomsten til Lesvos og mottagelsen der sier han føl-
gende:
– Det sterkeste er når jeg kommer med båten inn til My-
tilini om morgenen, baugporten åpner seg og du får den 
fantastiske soloppgangen. Da falt det en liten tåre, etter å 
ha gått så langt. Han ble møtt av De musikalske klovnene, 
som fulgte han på veien til Moria leir, der de spredde glede 
og håp med dans og musikk. På kvelden var det et flott 
arrangement.

– Det var en fantastisk dag! Det kom massevis av folk og 
jeg så gleden hos barna i leiren. Også det at grekere, som 
jeg snakket med, takket meg for at jeg vektla den urimelig-
heten de blir utsatt for.

Sammen med Thingnes  bidro vi til å sette søkelys på si-
tuasjonen for mennesker på flukt gjennom arrangementer, 
informasjon og økt mediedekning.  

Marthe Valle skrev låten “Menneska” og donerte inntektene 
fra sangen til Dråpen i Havet.  En rekke kjente personer stilte 
opp på musikkvideoen til sangen.

Oppfølging av enkeltsaker  
I spesielle tilfeller har vi brukt Dråpen-nettverket til å hjelpe 
enkeltindivider på flukt. Nettverket vårt har vært avgjørende 
for gjennomslag. Enkelt-
personer har stilt opp nærmest døgnet rundt for å gi råd, 
fysisk bistand, oversette eller henvise til andre kontakter. 

For eksempel har vi hjulpet en familie med et alvorlig sykt 
barn som ikke fikk helsehjelp i Hellas grunnet avslag på 
asylsøknaden. Vi har jobbet hardt for at enslige mindreårige 
«Mike», som etter 15 måneder i Hellas skulle få vente på be-
handling av asylsøknaden i Norge, hvor han har slektninger. 

Vi fortsetter å følge opp “Mike” i Norge.  

Go for it
Foto: privat

Go for it
Foto: privat
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Givere og samarbeidspartnere  
I 2019 hadde vi en økning i våre inntekter. Vi mottar ikke statlige midler, men med støtte fra 

samarbeidsbedrifter og privatpersoner kan vi styrke vårt arbeid for mennesker på flukt.   

For å styrke vårt humanitære bidrag til mennesker på 
flukt, har vi jobbet hardt for å sikre økonomien. Et av våre 
strategiske hovedmål for perioden 2019 til 2020, er å øke 
inntektene gjennom langsiktige økonomiske partnerskap. 
Vi har satt oss som mål å øke inntektene med 15 prosent 
årlig - dette har vi i stor grad lykkes med i 2019. Samlet 
inntekt utgjorde 13 504 138 NOK, noe som tilsvarer en 
økning på 66 prosent sammenlignet med 2018.  

Den største andelen av inntektene våre kom fra 
privatpersoner. Enten som fastgivere med økonomis-
ke bidrag hver måned, eller i form av enkeltdonasjoner. 
Fordelen med privat innsamlede midler, som ikke er 
øremerkede, er at vi kan omstille oss raskt når det skjer 
brå endringer og vi kan bistå der behovet er størst. Dette 
opplevde vi da en plutselig økning av ankomster gjorde at 
vi først vurderte å sende et team med spesiell kompetan-
se for å bistå i mottak. Ettersom situasjonen raskt stabili-
serte seg, valgte vi heller å rekruttere et medisinsk team til 
helseklinikken Kitrinos i Moria flyktningleir, der behovet for 
leger og sykepleiere var enormt.  

Vellykket rekruttering av flere fastgivere  
Fastgivere gir oss mer økonomisk forutsigbarhet og en 
større mulighet til å planlegge arbeidet vårt. Vi har der-
for prioritert å øke antall fastgivere med mål om å doble 
inntektene fra denne gruppen hvert år. I perioden mars til 
juni 2019 hadde vi tre deltidsansatte ververe som rekrut-
terte nye fastgivere. Uten denne kampanjen hadde vi ikke 
vært i nærheten av å nå målet om å doble inntektene fra 
fastgivergruppen.  Ved utgangen av 2019 hadde vi 1 171 
fastgivere som bidro med 170 000 kroner per måned via 
ulike fastgiverløsninger.   

Økt støtte gjennom Facebook  
Mye av inntektsøkningen vår skyldes hyppigere bruk og 
bedre forståelse av innsamlinger gjennom sosiale medier. 
Totalt 45 prosent av inntektene kom fra innsamlingsaksjo-
ner på Facebook hvorav halvparten kom fra aksjoner som 
organisasjonen igangsatte, og resten fra privatpersoner 
for eksempel gjennom bursdagsinnsamlinger. Vårt mål er 
å bli best i Norge på Facebook-innsamlinger, og vår Gene-
ralsekretær ble blant annet invitert av Innsamlingsrådet 
for å holde en presentasjon om hvordan organisasjoner 
kan ta i bruk Facebook i eget innsamlingsarbeid.   

Hvem er våre givere?   
Størstedelen av våre givere gir via kanaler som ikke utveks-
ler personopplysninger til tredjeparter. Vi har derfor hatt 
liten oversikt over hvem majoriteten av giverne faktisk er 
og dermed begrensede muligheter til å kontakte dem. I 
2019 har vi undersøkt nye verktøy for datainnsamling og 
funnet metoder for å identifisere flere av våre Facebook- og 
Vipps-givere. Dette vil gi oss mer informasjon om hvem 
giverne er og mulighet for å spisse budskapet vårt mot 
ulike målgrupper.    
 
Søknader og mulige tilskuddsordninger 
Dråpen i Havet har i 2019 kartlagt muligheter og samar-
beidspartnere for stipender, søknader og legater, og laget 
en oversikt over aktuelle søknader, stipender, fond og 
legater.
 
Vi mottar per desember 2019 ingen statlige midler, og 
faller utenfor statlige tilskuddsordninger fra Utenriksde-
partementet (UD) om utviklingsbistand som forvaltes av 
NORAD, da Hellas ikke klassifiseres som utviklingsland.

I løpet av 2019 har Dråpen i Havet registrert seg som en 
norsk humanitær organisasjon under Active Citizens Fund 
EØS-midler, og har startet arbeidet med å kartlegge mulige 
greske samarbeidsorganisasjoner i Hellas, som er et krav 
for å kunne søke midler over denne posten. DIH jobber 
samtidig med å bli registrert som en gresk organisasjon i 
Hellas.  

I løpet av året har vi sendt inn rundt 13 søknader på ulike 
stipender, fond, legater, samt ulike priser og kåringer, og 
fikk blant annet tilskudd fra Interfloras Humanitære fond. 
Dette arbeidet vil bli fulgt opp i 2020

Våre samarbeidsbedrifter  
Flere bedrifter har støttet oss økonomisk og med tjenester. 
Dette er vi svært takknemlige for. En stor takk rettes til Soli-
dus som var lydhøre overfør våre ønsker og behov i et nytt 
giversystem. Vi hadde heller aldri klart å prioritere ønskene 
våre i giversystemet uten hjelp fra Habberstad.

Vi vil også rette en stor takk til Epinova, PGP-Gosh og 
United Works og Design Container for deres verdifulle 
”non-profit” bidrag i løpet av året.
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Med mål om å sikre enhetlig, tydelig og konsistent 
kommunikasjon i organisasjonen ble kommunikasjons-
plattform for Dråpen i Havet utarbeidet og var virksom fra 
august 2019. 
 
Kommunikasjonsplattformen er basert på Dråpen i Havet 
sin Strategiske plan for 2019 – 2020, dens 
overordnete målsetning og fokusområder. Plattformen er 
et viktig verktøy for å jobbe mer strategisk og bevisst med 
informasjon og kommunikasjon for å bidra til et større 
nedslagsfelt blant våre målgrupper og interessenter, samt 
å nå de overordnete målene i den til enhver tid gjeldende 
strategiplan. Plattformen er også et helhetlig oppslags-
verk over alle maler, retningslinjer og rutiner.  

Plattformen inneholder Dråpen i Havet sine kommunika-
sjonsmål, hvordan vi benytter disse i vår formidling, hvilket 
budskap vi ønsker å formidle og hvordan vi utrykker oss. 
I tillegg så beskrives målgrupper, kanaler og retningslinjer 
for disse, bildebruk, etikk og ansvar, grafisk profil, hvordan 
vi jobber mot media og presse, og til slutt en oversikt over 
kommunikasjonsansvar og roller innad i organisasjonen.  

Økt trafikk på nettsiden
For å øke trafikk til nettsidene, samt utarbeide brukervenn-
lige nettsider har vi arbeidet med innholdstilpasset mar-
kedsføring for å tilpasse tekst og innhold til ulike målgrup-
per. Vi har jobbet med å sikre gode rutiner som ivaretar at 
innholdet på nettsidene alltid er relevant, integrert SEO/
content marketing i utvikling av nettsiden, samt jobbet 
med bilder, headinger, struktur og oppsett på nettsiden 

for god søkevennlighet. I tillegg har vi utarbeidet nye og 
oppdaterte frivillig sider og lokasjonssider.  

I 2019 har vi hatt 61 423 brukere på nettsiden, en økning på 
27,50 % sammenlignet med 48 161 brukere i 2018. I tillegg 
har antall sidevisninger økt med 41 % sammenlignet og ti-
den benyttet på nettsiden har økt med 17 % . Fluktfrekven-
sen er relativt stabil, med en ørliten forbedring (0,46 %).  

Vårt kommunikasjonsarbeid 

En viktig del av vårt formål er å spre informasjon om mennesker på flukt sin livssituasjon. Dette gjør vi blant 
annet gjennom nettsiden, sosiale mediekanaler, lokale- og nasjonale nyhetsmedier. 

Vi har iverksatt en ny strategi for vårt informasjons- og kommunikasjonsarbeid og utarbeidet en 
kommunikasjonsplattform for å sikre en tydelig og enhetlig kommunikasjon.

 
2 0 1 8 2 0 1 9

48 161

61 423

Antall brukere på nettsiden
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Den største brukergruppen vår på nettsiden er, i likhet 
med 2018, mellom 25-34 år (31 %), deretter kommer 
aldersgruppen mellom 35-44 år og 45 -54 år som hver for 
seg står for ca. 20 % av våre brukere. 

Kvinner utgjør 75 % av våre brukere og 25 % er menn. 
Flesteparten kommer fra Norge (60 %), mens 8 % er fra 
USA. Deretter kommer Hellas, England, Spania og Neder-
land.  

Nesten halvparten av all trafikken på nettsiden kommer 
fra organisk søk. Sosiale medier står for rundt en tredjedel 
av trafikken der det fleste kommer fra Facebook som er 
vår hovedkanal i sosiale medier.  

Konverteringer og antall transaksjoner i nettbutikken har 
økt fra 2018 til 2019. I 2019 solgte vi for 464 640,  sam-
menlignet med 252 060 i 2018. Vi hadde et økt fokus på 
symbolske gaver i nettbutikken fra oktober til desember. 
Vi utarbeidet nye tekster og bilder til dette formålet. Salget 
i november og desember var nesten en tredoblet økning 
sammenlignet med samme periode året før. 

Publiseringer på web
I 2019 har vi publisert 30 nyhetssaker og historier fra felt, 
og 3 pressemeldinger.

De tre mest leste bloggsakene i 2019:  
◊  Akkurat nå situasjonen i Moria camp for enslige 
mindreårige (1519 sidevisninger) 
◊ En dråpe hjelper. Intervju med William Nygaard (917 
sidevisninger) 
◊ Mindre skummelt enn jeg trodde  
(489 sidevisninger) 

- Årsrapport for Dråpen i Havet 2019 er publisert på norsk 
og engelsk  
- Rapporten Tidsvitner fra Hellas er publisert på norsk(på  
engelsk i begynnelsen av 2020).
- 5 Nyhetsbrev på norsk og engelsk er sendt ut og 
publisert på nettsiden, og vi har doblet antall nyhetsbrev-
mottakere i løpet av 2019 til 2003 nyhetsbrevmottakere 
(750 engelske og 1253 norske). 

Dråpen i Havet i media 
Det har vært en rekke mediesaker med Dråpen i Havet i 
løpet av 2019. Media har spesielt hatt et fokus på situa-
sjonen i Moria flyktningleir som er overfylt og langt over 
kapasitet, og økningen i båtankomster til de greske øyene 
og på Lesvos. 

I november lagde Philip Lote fra NRK flere reportasjer som 
ble vist på Dagsrevyen NRK da han besøkte flyktningleiren i 
Moria og vårt Drop Centre på Lesvos. 

Solidaritetsmarsjen ”Go for it” bidro også til synlighet i 
media. Flere norske, skandinaviske og greske lokalaviser 
og radiostasjoner viste interesse.  

Våre ansatte, styremedlemmer og frivillige har bidratt med 
flere gode kronikker og fagartikler i aviser som Dagbladet, 
Klassekampen og Dagsavisen, i tillegg til en del lokal-
aviser.

Utvalgte medieoppslag
Dagbladet, 3.9.2019: 
”Barn dreper barn i europeiske flyktningleirer.”
Om hendelsen 24. august der et barn ble drept i Moria flykt-
ningleir.  
Kronikk av Trude Jacobsen.

VG, 27.8.2019: 
”Mindreårig drept i flyktningleir”
Intervju med Trude Jacobsen i VG om situasjonen i Moria 
flyktningleir.

Dagbladet, 27.7. 2019:
”Jeg hadde ikke annet å tilby enn 25 års mammakompetan-
se”
Kronikk av Inger Sverreason Holmes om hennes erfaringer 
og refleksjoner som frivillig feltarbeider på Lesvos.  

Tønsbergs Blad, 2.4.2019:
”Stemningsfull støttekonsert for flyktninger.” 
Artikkel om lokale artister som viste sin støtte for mennes-
ker på flukt gjennom en konsert  i Tønsberg domkirke, til 
inntekt for Dråpen i Havet. 

Appell - 1. Mars 2019:

 

Brukere nettsiden fordelt på kjønn

Kvinner Menn

 

Brukere nettsiden fordelt på alder

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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På instagram har vi hatt økt engasjement med fokus på 
instagramvennlige og visuelle poster og oppdateringer fra 
felt, samt hyppigere publiseringer på instagram story.  

Vi har knyttet til oss flere frivillige ressurser til å bistå på so-
siale medier. I tillegg til ansvarlig for sosiale medier, ivaretar 
en frivillig HR- og informasjonsassistent kanalene Twitter 
og Linkedin, og arbeider tett sammen med informasjonste-
amet i planlegging og publisering. 

Vi har også oversettere og såkalte ”proofreaders” som 
bidrar til å sikre kvalitet på særlig de engelskspråklige pos-
tene. Det har bidratt til mer engasjement og flere publise-
ringer i disse kanalene. Vi har promotert utvalgte poster på 
Facebook siden, og målrettet disse mot bestemte målgrup-
per, segmenter og land.  
Topp 5 poster på FB siden med flest reaksjoner: 
- Innsamlingsaksjonen Black Friday (November 2019, 161 
k) 
- Akutt behov i Nea Kavala, vær så snill og hjelp  (mars 
2019, 912)  
- Distribusjon av soveposer etter brannen i Moria ( Oktober 
2019 - 846) 
- Morsdagspost med fokus på å gi støtte (februar 2019, 
766) 
- Årets kuleste solidaritetsmarsj (juni 2019, 723) 

Twitter kontoen vår har fått noen flere følgere, men 
det vi ser er at det er en konto som må følges opp i enda 
større grad med mere aktivitet særlig som et viktig virke-
middel i det politiske påvirkningsarbeidet. 

Linkedln kontoen har stort sett vært brukt til å utlyse stil-
linger, men bør etter hvert rettes mer mot næringsliv og i 
større grad være et virkemiddel i sponsorarbeidet. 

En stor takk til frivillige bidragsytere
Gjennom året har flere frivillige hjulpet oss med informa-
sjonsarbeid blant annet på sosiale medier, med oversetting 
og korrektur. Uten dem hadde ikke vårt kommunikasjonsar-
beid vært mulig. 

”Frivillig hjelpearbeid ved Europas yttergrense”
Artikkel om de umenneskelige forholdene på Lesvos og 
Dråpen i Havet sitt arbeid for å skape et verdig pusterom 
for mennesker på flukt,skrevet av Heidi Mogstad, frivillig 
feltarbeider for Dråpen i Havet.

Dagsavisen, 22.1. 2019:  
”Politikerskapt humanitær krise i Hellas”
Norge må ta initiativ til at de mest sårbare flyktningene på 
Lesvos evakueres umiddelbart. 
Kronikk av Turid Lilleheie, styreleder i Dråpen i Havet

Vårt Land, 14.1.2019: 
”Hent flyktningar til Norge frå Lesvos”
 
Google Ads og søkeroptimalisering
For å bidra til ytterligere synlighet for Dråpen i Havet har vi 
opprettet en Google Ads konto for ideelle organisasjoner 
som nå er aktiv og klar for å starte annonsering, og knyt-
tet til oss en frivillig google ads ansvarlig til å koordinere 
arbeidet. Målet er å bidra til bevisst søkermotoroptimalise-
ring og synlighet for Dråpen i Havet.   

Kampanjer, fokusdager og arrangementer 
Vi valgte å legge lanseringen av; vår egen rapport 
”Tidsvitner fra Hellas” og låten ”Liten flyktning” av blues-
artisten Johnny Augland sammen på verdensdagen for 
flyktninger, 20.juni. I forkant av denne dagen publiserte vi 
pressemelding, nyhetsbrev, intervju med William Nygaard 
som bidro på arrangementet. I tillegg hadde vi et intervju 
av Johnny Augland som ønsket å donere låten til Dråpen i 
Havet sammen med en T-skjorte med design av en tidlige-
re beboer i Moria flyktningleir.
Vi bidro også til å få kronikken ”Flyktningsituasjon blir 
stadig verre” publisert samme dag, inkludert informasjon 
om rapportlanseringen, av styreleder Turid Lilleheie og 
Toril Odden.  
 
Solidaritetsmarsjen ”Go for it” startet med et arrangement 
under Arendalsuken 12. august 2019, og ble avsluttet i 
Moria flyktningleir på frivillighetens dag 5. desember 2019 
med et arrangement i Mytilini. Pressemelding, intervju 
med Arne Martin Thingnes og oppdateringer ble publisert 
på nettsiden som nyhetssaker/saker fra felt. I tillegg ble 
det publisert daglige oppdateringer fra Arne Martin på Go 
for it sin egen Facebook side. Logo ble også utarbeidet til 
kampanjen.  

Dråpen i Havet har selv deltatt på en rekke arrangemen-
ter i 2019, oftest representert ved generalsekretær Trude 
Jacobsen som foredragsholder eller som deltaker. 
Trude Jacobsen/Dråpen i Havet har blant annet bidratt på 
Uro i Paulus, Teater sweatshop Aleppo med ettersnakk, 
presentasjoner på Gimle og Bekkestua Rotary og ulike 
skoleinnsamlinger.   

Mere engasjement på Sosiale Medier
I 2019 har vi hatt hovedfokus på Facebook (siden og 
gruppen) og instagram. Målet om å få 21 000 følgere på 
FB-siden innen årsslutt ble nesten nådd med 20 978 
følgere i slutten av desember 2019.  
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Høsten 2019 gjennomgikk vi vår organisasjonsstruktur, 
der resultatet ble at vi tok grep for å sikre god oppføl-
ging av medarbeidere og frivillige i felt, samt styrke vår 
kompetanse i å sikre finansielle midler. Gjennomgangen 
resulterte også i endringer i ansettelsesforhold og nye 
administrative stillinger i Norge og i Hellas. De fleste nye 
medarbeidere tiltrer i 2020.

Styrket administrasjon  
Den administrative staben er endret fra hovedsakelig frivil-
lige bidrag som preget organisasjonen de to første årene, 
til å ha hovedtyngden blant lønnede medarbeidere. Dette 
henger sammen med en noe sikrere økonomi som gir 
rom for forsiktig vekst, men også behov for langsiktighet 
og bærekraftighet i våre aktiviteter og vårt operasjonelle 
arbeid. 

I desember 2019 var vi totalt ni ansatte, hvorav én deltids-
stilling og to personer på engasjement stasjonert i Hellas.  
Noen roller har gått fra å være frivillig til lønnet, nettopp 
for å styrke vår daglige drift både i Norge og Hellas. Frivil-
lige bidrag ved administrasjonen i Norge er fortsatt svært 
viktig for vårt videre arbeid, og vi har hatt særlig god støtte 
i forbindelse med kommunikasjonsarbeidet.   

Iverksetting av vår strategi  
2019 var et år hvor vi for alvor iverksatte målrettet arbeid 
med handlingsplaner sett opp mot vår strategiske plan for 
2019-2020. Handlingsplanene har hjulpet oss til å holde 
fokus på dette strategiske arbeidet. Ved slutten av strategi-
perioden vil vi kartlegge måloppnåelse i forhold til planen. 
 
En av utfordringene identifisert i strategiplanen er hvordan 
ivareta sikkerheten til våre feltarbeidere på en best mulig 
måte. Gjennom beredskapsplan, gjentatte øvelser av ulikt 
omfang og oppdaterte risikovurderinger, settes sikkerheten 
blant vår stab i Hellas og Norge høyt. Dette kom tydelig til 
uttrykk i Nea Kavala, da vi i juni, etter tett overvåkning av 
situasjonen og grundig risikokartlegging, måtte trekke oss 
ut midlertidig for å ivareta sikkerheten til våre feltarbeidere.   

En annen strategisk utfordring er å beholde vår styrke som 
fleksibel og omstillingsdyktig etter hvert som organisa-
sjonen vokser. Gjennom å være tett på våre folk i felt, med 
enkle kommunikasjonskanaler, minskes følelsen av å være 
byråkratiske.  

Ivaretagelse av medarbeidere og frivillige feltarbeidere  
Vårt mål er å utvikle våre medarbeidere, koordinatorer og 

Organisasjon og utvikling  

 

Generalsekretær

HR-og 
beredskapssjef

Frivillig Koordinator 
Norge

Informasjons-
medarbeider

Ansvarlig Sosiale 
Medier

Head of Operations

Prosjekt Koordinator 
Hellas

Myndighetskontakt 
Hellas 

Giveransvarlig

Organisasjonskart, ansatte Dråpen i Havet pr 31.12.2019 

I 2019 har vi jobbet videre ut fra det gode grunnlaget for vekst og utvikling som er lagt fra starten. Ved å nå 
frem til flere tusen frivillige feltarbeidere og mennesker på flukt, har vi sakte, men sikkert etablert oss som en 

seriøs humanitær aktør i Hellas, helt i tråd med våre strategiske målsettinger.  
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organisasjonen gjennom kvalitet i alle ledd: fra rekrutte-
ring, opplæring, oppfølging og avslutning av et ansettel-
sesforhold eller frivillig oppdrag. Regelmessige tilbake-
meldinger fra ansatte og nøkkelpersoner i felt har hjulpet 
oss til å gjøre raske endringer ved behov. Alle nøkkelfunk-
sjoner og oppgaver er sikret med back-up løsninger hva 
gjelder medarbeidere ved administrasjonen, og blant våre 
koordinatorer.  

Koordinatorene i felt utvikles gjennom god opplæring og 
introduksjonsprogrammer som sikrer at kunnskap ikke 
går tapt når nye koordinatorer tar over. Blant annet har 
vårt ledertreningsprogram, Drop Academy, vært en arena 
der koordinatorer fra alle lokasjoner har blitt kjent, utveks-
let erfaringer og lært av hverandre. For å redusere turno-
ver i felt, har vi i 2019 utbedret økonomisk kompensasjon 
til langtidsfrivillige og koordinatorer.   

Medarbeiderundersøkelse  
I løpet av året har vi kartlagt tilfredshet blant 14 ansatte 
og lengeværende koordinatorer. 

Undersøkelsen tok for seg områder som motivasjon, 
arbeidsmiljø, samarbeidsforhold, omdømme og forhold til 
nærmeste leder. 21% av respondentene er veldig tilfredse, 

50% fornøyd og kun 7% uttrykte at de var misfornøyde. 

For å styrke internkommunikasjonen og redusere arbeids-
mengden, har vi gjort organisatoriske grep som vil få effekt 
i 2020. 21% opplevde at de er del av et team, noe vi har 
som mål å forbedre betraktelig i 2020.   

Undersøkelsen viste oss også at psykososial støtte er 
viktig. Våre koordinatorer har en egen rådgiver som følger 
dem tett under feltoppholdet. Fra januar 2020 vil Operati-
ons Coordinator Greece ha operativt lederansvar for alle 
lokasjoner og være til stede i Hellas for jevnlig oppfølging 
av koordinatorer.   
 
GDPR
I løpet av året fulgte vi med på endringer i relevant lovgiv-
ning og der det var nødvendig, justerte vi rutinene våre i 
forhold til personvern. Vår personvernerklæring ble revidert 
ett år etter ikrafttredelse. I tillegg foretok vi regelmessige 
risikokartlegginger knyttet til lagring og behandling av 
personopplysninger i systemer og plattformer vi benytter i 
det daglige.

Drop Academy
Foto:DiH
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Styrets Årsberetning 2019
Virksomhetens art og hvor den drives 
Dråpen i Havet (DiH) er en humanitær organisasjon som i 
2019 hadde hovedkontor i Oslo. Organisasjonens formål 
er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informa-
sjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er 
aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres 
mødre. 

Organisasjonen arbeider med å koordinere frivillig hjel-
pearbeid i Hellas, samt å samle inn nødvendig utstyr og 
økonomisk støtte til tiltak for å bistå flyktninger som an-
kommer Europa. Støtten kanaliseres både via egne tiltak 
og i samarbeid med andre organisasjoner. Arbeidet er i 
stor grad basert på frivillig, ulønnet arbeidskraft.  

I 2019 jobbet organisasjonen aktivt inn mot 5 flyktninglei-
rer i Hellas, samt med et eget senter utenfor leiren Moria 
på Lesvos og Vathi på Samos. På alle stedene DiH jobber 
har vi hatt et stort fokus på aktiviteter som språkopplæ-
ring og kreativitet gjennom blant annet håndarbeid. I april 
startet vi opp med aktiviteter inne i de adskilte områdene 
for enslige mindreårige i Moria leir, noe som førte til en 
reduksjon i antall voldelige episoder med hele 80%, målt 
på slutten av året. 

Distribusjon av nødvendig mat, klær, sko og utstyr som 
soveposer og pledd har også vært viktig. Flyktningleirene 
har ofte vært overfylt, og organisasjonen har jobbet med å 
finne gode og verdige løsninger for rettferdig distribusjon. 
DiH har videreført distribusjon gjennom våre ”Dropshops” 
som sørger for effektiv og verdig distribusjon av det som 
trengs, men mot slutten av året har vi også tatt disse loka-
lene til bruk for opplæring og aktiviteter. 

Styret og administrasjonen
Styret fikk en ny sammensetning etter årsmøtet i mai 
2019 og har i året som har gått hatt følgende medlemmer: 

Turid Lilleheie – styreleder 
Trude Jacobsen – styremedlem 
Elina B. Bjørck – styremedlem fra mai 2019
Anders Horn – styremedlem fra mai 2019
Ole Petter Heggestad – styremedlem
Rasmus Mo – styremedlem

Administrasjonen ledes av grunnlegger Trude Jacobsen, 
generalsekretær, fast ansatt siden 04.04.16. 

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Organisasjonen har i 2019 fått inn totalt 13.504.138 
kroner. Dette er en økning på 66% sammenlignet med 
året før. Størstedelen av inntektene kommer fra private 
donasjoner, mens 478 409 NOK, dvs ca 3,5% av den totale 
inntekten kommer fra varer, både fysiske og symbolske, 
solgt i organisasjonens nettbutikk.

Forbrukte midler i 2019 var på 10.101.179 kroner, noe 
som er økning på 46% sammenlignet med året før. Av 
dette er 7.991.250 kroner benyttet til direkte formålstjenli-

ge aktiviteter. 

Organisasjonen har ved utgangen av 2019 en egenkapita-
landel på kroner 7.362.845 kroner 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Organisasjonen har ikke drevet egne forskningsaktiviteter, 
men bistår studenter og forskere som driver godkjente 
forskningsprogram i felt. Organisasjonen driver kontinuer-
lig utviklingsaktiviteter for flyktninger i Hellas. Utviklings-
aktivitetene går ut på tilrettelegging og tiltak for å gjøre 
ventetiden for flyktningene som står fast i Hellas menings-
full. Eksempler på dette er språkundervisning i språkene 
engelsk og gresk på mange ulike nivåer

I flyktningleiren Skaramangas utenfor Athen, driver vi et 
bibliotek med tilgang til bøker på ulike språk, samt et mor-
barn senter der nybakte mødre kan lære om amming, stell 
og hygiene. 

Andre utviklingsaktiviteter er maskinsying, sykkelopplæring 
og sportslige aktiviteter, samt ulike workshops for både 
barn og voksne. 

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av 
fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i organisasjonen er tilfredsstil-
lende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. Det har 
vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, 
samt medarbeiderundersøkelse for å kartlegge trivsel og 
områder for forbedring. Samlet sykefravær har vært 53 
dager hvilket utgjør 6,7 %. Organisasjonen har en egen 
HMS-plan med fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet, både 
for hovedkontoret og for destinasjonene. Daglig leder har 
gjennomført obligatorisk HMS-kurs. I tillegg har DiH en 
beredskapsplan og trener på beredskap jevnlig. 

I 2019 har organisasjonen utviklet varslingsrutiner, slik at 
eventuelle hendelser som påvirker våre ansatte, våre frivil-
lige eller våre bistandsmottakere kan oppdages og håndte-
res i henhold til våre etiske retningslinjer. 

For å beskytte personvernet til alle våre interessenter har vi 
også utarbeidet og jobber i henhold til europeisk GDPR.

Likestilling
Organisasjonen har i 2019 hatt ansatte i totalt 6,6 årsverk.

I tillegg til ansatte har organisasjonen til enhver tid hatt 
2-4 frivillige tilknyttet administrasjonens hovedkontor. Ved 
utgangen av året var 75% av den administrative staben 
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tilknyttet kontoret kvinner og 25% menn. 
 
I tillegg drives det mye frivillig arbeid gjennom organisa-
sjonen, både i lokallag og i felt. Det er en klar hovedvekt 
av kvinner som ønsker å jobbe frivillig. Samlet utgjør dette 
ca 75% kvinner og 25% menn. Gjennomsnittsalderen på 
feltarbeiderne var i 2019 på 38,5 år. 

Styret består av 3 menn og 3 kvinner. Styret har ut fra en 
vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke fun-
net det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn 
til likestilling.

Ytre miljø
Organisasjonen forurenser ikke det ytre miljø, og har stort 
fokus på gjenbruk av klær og utstyr i flyktningleirene. 

Disponering av resultat
Organisasjonen har i året 2019 hatt et positivt resultat på 
NOK 3.402.959, som videreføres til drift i kommende år.  
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Munkedamsveien 45 
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Dråpen I Havet 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Dråpen I Havet. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 
2019 

• Aktivitetsregnskap for 2019 
• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 
og gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle 
stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og 
har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises 
det til: https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 
Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig 
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i 
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
 

BDO AS 
 

Norunn 
Byrkjeland 
statsautorisert 
revisor 
(elektronisk 
signert) 
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BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale 
nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 
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Norunn Byrkjeland 
Partner 
Serienummer: 9578-5998-4-792505 
IP: 77.16.xxx.xxx 
2020-06-02 19:56:26Z 

 
 

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". 
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor. 

 
 

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig). 

 
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen? 
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e- 
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret. 

 
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate 
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Kontaktinformasjon

Dråpen i Havet 
C/O House of Business

Hoffsveien 1a
0275 Oslo

Norway

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

Hjemmeside: www.drapenihavet.no

Følg oss på sosiale medier
@drapenihavet 

Org. nummer: 
915990347

Gavekonto (engangsdonasjon)
1503.67.54327

10584


