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VÅRT FORMÅL

Organisasjonens formål er å yte umiddelbar og direkte støtte til mennesker på flukt, 
med  hovedfokus på 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 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

Foto fremside: Claudia Sabenca
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Det er liten tvil om at man må ha en god dose tålmodighet for å kunne jobbe for mennesker på flukt 
i Hellas. Ting tar tid, og ofte får man ikke beskjed om endringer før de plutselig er der. For oss som 
hjelpeorganisasjon er jo dette en stor utfordring, men for de mange tusen som har livene sine på vent, 
er det selvsagt langt verre. 

Båtene med flyktninger fortsatte å komme til de greske øyene også i 2017. Ikke på langt nær like 
mange som de to foregående årene, men likevel, nesten 30.000 nye mennesker på flukt satte sine 
ben på de greske øyene. For mer enn 60.000 flyktninger i Hellas var de store spørsmålene; Vil jeg 
kunne reise videre? Vil jeg få asyl i Hellas? Vil jeg bli returnert til Tyrkia slik EU-Tyrkia avtalen tilsier? 
Usikkerhet er vanskelig å leve med, og det har blitt merkbart på de mange som begynner å telle antall 
år de har vært i greske flyktningleirer. 

Dråpen i Havet fortsatte i 2017 arbeidet inne i flere store flyktningleirer. Vi har fokusert på aktiviteter 
som gir mening i hverdagen, slik som undervisning, systue og mor-barn aktiviteter. På forsommeren 
opprettet vi et senter i Athen for de som hadde fått relokalisering til Norge. Her kunne de komme for å 
lære seg litt om norsk språk og kultur. Senteret hadde en høytidelig åpning med den norske 
ambassadøren og representanter fra UDI til stede. 

Distribusjon har fortsatt å være en av våre viktigste aktiviteter. Det er krevende å gjøre dette på en 
verdig måte, men gjennom vårt konsept Drop Shop har vi funnet en god og innovativ måte. Vi opprettet 
to nye Drop Shops i 2017. Et i Skaramangas og et på Chios. I tillegg utvidet vi kapasiteten i vår 
eksisterende Drop Shop i Nea Kavala. I løpet av året som gikk ble det distribuert ut over 160.000 
plagg og sko fra våre ”butikker”. Vi fokuserer på gjenbruk og lokale innkjøp for å støtte lokalt næringsliv. 
I Nord-Hellas går klær og utstyr som ikke brukes i leirene, tilbake til lokalsamfunnet gjennom ”gratis 
loppemarked”.
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Særlig på øyene var det et krevende år. I oktober 2017 ble flyktningleiren Souda på Chios lagt ned og 
alle flyktningene ble flyttet lengre inn på øya, til VIAL, der svært få hjelpeorganisasjoner hadde tilgang. 
Uten transportmuligheter for flyktningene inn til byen, besluttet Dråpen i Havet å avslutte arbeidet på 
øya, siden vårt arbeid hadde vært konsentrert rundt Souda og Chios by. Det var vemodig å forlate en øy 
der vi hadde jobbet i to år, og der behovene fortsatt var store, men uten tilgang til leiren var det 
begrenset hva vi kunne gjøre. 

Det er fortsatt mye smerte blant flyktningene i Hellas, men det er også historier som varmer og som 
veier opp for mange lidelser. På slutten av året 2016 samlet vi inn øremerkede midler til den brann- 
skadete irakiske toåringen Bahez og hans mor. Vi visste ikke da om de ville overleve skadene. Takket 
være disse midlene kunne vi bistå økonomisk med blant annet ambulansefly til Sveits i mai 2017, der 
de har fått god medisinsk hjelp og asyl. Det var stort å se den lille, tapre gutten løpe rundt da jeg 
besøkte ham i Sveits noen måneder senere. Spesielt stor takk til alle som har bidratt frivillig eller 
økonomisk for denne familien. 

Det har også vært meningsfylt å få støtte den syriske kvinnen Abeers kamp i hennes gjenforenings-
prosess med sine fire døtre. Det har vært flott å se hvordan tidligere frivillige dråper har stått ved 
hennes side, og praktisk talt hentet barna fra Tyrkia og hjem til Norge. Abeer startet i jobbpraksis på 
kontoret til Dråpen i Havet i desember. 

Alt dreier seg om forståelse og medmenneskelighet. Gjennom året har ca. 2000 frivillige bidratt med 
Dråpen i Havet i Hellas. Dette er mennesker fra hele 60 land, som vet at det beste i verden er å gjøre 
noe for og med andre. Gjennom Dråpen i Havet ble det lagt ned 35.000 frivillige, ulønnede arbeids- 
dager i greske flyktningleirer i 2017. Vi er evig takknemlige for alle de fine frivillige som bidrar med sin 
tid og kompetanse sammen med oss.

Vi er stolte av alt vi har fått til i året som har gått. Organisasjonen har gått fra å være en uerfaren ny-
kommer til å bli en organisasjon som også de større organisasjonene og media henvender seg til. 
Vi har styrket vår operative evne og bedret strukturen for våre frivillige.

Vi er stolte av å ha med oss en liten, men hardtarbeidende stab i Norge, både sentralt og rundt i 
lokallagene, og ikke minst dyktige koordinatorer som leder arbeidet i felt. Når vi ser at koordinatorer 
og frivillige kommer igjen og igjen, skjønner vi at dette gir mening.   

Stor takk til alle dere som følger arbeidet vårt og som støtter oss. Uten deres støtte hadde vi ikke 
kunnet hjelpe så mange mennesker på flukt. 

Trude Jacobsen
Generalsekretær Dråpen i Havet 
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Flyktningsituasjonen i Hellas

EU-Tyrkia-avtalen – to år etter

Det er nå to år siden EU inngikk en avtale med Tyrkia, der målet var å begrense flyktningenes ferd mot 
Europa. Hensikten var å hindre menneskesmugling ved å stenge den største flyktningruten til Europa. 
Avtalen innebar å sende alle migranter og flyktninger som ankom Hellas tilbake til Tyrkia, mot at EU 
skulle ta i mot syriske kvoteflyktninger fra flyktningleire i Tyrkia. Den omstridte avtalen har ikke fungert 
slik den var tenkt, mye fordi Hellas ikke har ønsket å bryte menneskerettighetene. Kun 2180 
flyktninger og migranter har blitt returnert til Tyrkia.1  

Avtalen har også møtt kritikk fra FN og humanitære organisasjoner. De mener avtalen resulterer i store 
menneskelige lidelser og ikke under noen omstendigheter bør brukes som en mal for å inngå lignende 
avtaler. Den har videre blitt kritisert for å bryte med internasjonale konvensjoner og for å frarøve asyl-
søkere retten til en rettferdig asylprosess. 

Selv om flyktningstrømmen avtok i 2017 sammenlignet med foregående år,2 har ikke avtalen lykkes 
å stoppe mennesker å begi seg ut på ferden fra Tyrkia til Hellas. Fortsatt kommer det båter over til de 
greske øyer nesten daglig, og avtalen tvinger mennesker til å prøve å reise over om natten, i skjul av 
mørket. I 2017 kom det 730 nye båter til Hellas, noe som innebar 29 229 mennesker. I 2017 ble 699 
båter stoppet av tyrkiske kystvakter, noe som innebærer 29 651 mennesker.3 De som fortsatt domine-
rer overfarten fra Tyrkia til Hellas er mennesker fra Syria med mer enn 40 %, dernest kommer irakere 
og afghanere. Over halvparten av disse er kvinner og barn. Ifølge FNs høykommissær for flyktninger er 
nærmere 3000 registrert druknet totalt i Middelhavet i 2017, og flere av disse er små barn.4    

På slutten av 2017 var det totale antallet registrerte flyktninger som befant seg i Hellas 64.400. Det 
høye antallet fører til en stadig opphopning av flyktninger i offisielle og uoffisielle leirer. Menneskene i 
leirene lever ofte under kummerlige og uverdige forhold på ubestemt tid der hverdagen preges av 
fysiske og psykiske plager og traumer. Det er ofte begrenset eller ingen skolegang for barna og hver-
dagen preges av usikkerhet rundt egen asylprosess og deres fremtid. Behovet for bistand er stort, og 
arbeidet vårt i og ved flyktningleirene har aldri vært viktigere.

1Europakommisjonen 18.april 2018: Operational implementation of the EU-Turkey Statement.
Tilgjengelig på: ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/
press-material/docs/state_of_play_-_eu-turkey_en.pdf
2Ved utgangen av 2015 hadde over 850.000 flyktninger og migranter tatt sjøveien fra Tyrkia til Hellas. 
Denne trenden fortsatte i 2016, med totalt 151.452 ankomster i første kvartal 
(Flyktninghjelpen: ”Fra transitt til vertsland”, 19.6 2017).
3http://www.statewatch.org/news/2018/jan/eu-med-aegean-boat-report.htm
4FNs høykommissær for flyktninger. Desperate Journeys. November 2017. 
Tilgjengelig på: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/60865
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Høydepunkter

I løpet av 2017 har vi sett åpningen og videreutviklingen av mange  prosjekter i flyktningleirene i Hellas. 
Flyktningenes behov er hele tiden styrende for hvilke aktiviteter vi prioriterer. Dråpen i Havet har blant 
annet bidratt til å gi mennesker språkkunnskaper, syferdigheter og sosiale møteplasser. De har også 
fått muligheten til å vaske klær, transportmuligheter, og varme og gode kvalitetsklær som de kan 
handle på en verdig måte. Nedenfor har vi samlet et utvalg av nye prosjekter og aktiviteter. 

Systue i Skaramangas

Sommeren 2017 etablerte vi en systue i Skaramangas Community Centre. Der har vi flere symaskiner, 
materialer og det som trengs for at innbyggerne i leiren kan sy sine egne kles- og interiørdekorasjoner. 
Systuen er blitt et viktig møtested for kvinner, og brukes også  til å avholde ulike workshops. 

Foto: Courtney Crockett
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Aktiviteter i Community Centre

Foruten systuen brukes Community 
Centre til mange andre aktiviteter. Community 
Centre ble bygget av Dråpen i Havet i 2016 
og har blitt en aktiv møteplass i hjertet av 
flyktningleiren Skaramangas. Her arrange-
res de fleste av våre aktiviteter, og særlig er 
språkopplæringen et populært tilbud. Senteret 
gir mulighet for å samle opp til 40 barn for 
morsomme læringsaktiviteter. I 2017 ble det 
registrert 12.000 deltakere på våre populære 
engelsk- og tyskklasser og biblioteket innehar 
et økende utvalg av internasjonale bøker.

Sykkelutleie i Nea Kavala

Sykkelutleie i Nea Kavala åpnet i 2017, og har gitt beboerne i flyktningleiren muligheten til å leie sykler 
og sykle den fem kilometer turen inn til byen Polikastro, for å delta på kurs og handle matvarer på 
supermarkedet. Det har flere fordeler da det bryter isoleringen i leiren, motiverer sunn livsstil, og er en 
morsom aktivitet. Alle må gjennom kurs og få et sertifikat før de kan leie sykkel. Også flere av kvinnene 
uttrykte et behov og ønske om å lære å sykle, og de frivillige dråpene i leiren startet da en sykkelskole 
for kvinner. Å kunne sykle er en viktig ferdighet i mange europeiske land, og kan bidra til å gjøre det 
lettere for mange av disse menneskene å integrere seg. 

”Før kunne jeg ikke sykle – men nå har jeg lært, og har fått frihet til å bevege meg rundt, og ha det gøy. 
Det gjør meg glad og fri - og jeg rekker til og med å komme i tide til klassen begynner!” 

 - Zain, Afghanistan

Foto: Courtney Crockett
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Feiring av et år med Drop Shop 

24. november 2017 kunne Dråpen i Havet feire ett år siden Drop Shop ble åpnet i Nea Kavala. På et år 
hadde 2.833.400 “drops” blitt brukt på 90.468 klær og andre nødvendige artikler av 1.765 
familier i løpet av 208 åpningsdager. Undertøy og sokker er de mest populære produktene. En egen 
fiktiv Drop-valuta gjør det mulig å handle klær på en verdig måte for beboerne i flyktningleiren. Det vil si 
uten at de behøver å stå i kø, og at beboerne i flyktningleiren får muligheten til å gå rundt og velge klær 
som de ønsker seg. Samtidig garanterer det nok klær til alle. I 2017 har Drop Shop sørget for varme 
klær til hundrevis av flyktninger hver uke.  

Sommeren 2017 åpnet Dråpen i Havet også en Drop Shop i flyktningleiren i Skaramangas, og på 
Chios. Fra Drop Shop i Skaramangas ble det distribuert ut over 70.000 plagg eller sko i siste halvår 
av 2017.     

I forbindelse med Drop Shop utviklet frivillige fra Dråpen i Havet en egen Drop App som gjør logistikk 
enklere. Appen har vakt oppmerksomhet og i oktober 2017 ble Dråpen i Havet invitert til 
Techfugees-konferansen i Berlin for å snakke om fremtiden for Drop Appen. 

Foto: Courtney Crockett
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Åpning av vaskeri i Nea Kavala

Det å opprettholde vanlig hygiene er vanskelig når man lever i containerbrakker, og mangler private 
vaskemaskiner. Derfor åpnet vi i begynnelsen av september 2017 et vaskeri i Nea Kavala. 
Det gir beboerne i flyktningleiren mulighet til å regelmessig få vaske, tørke og stryke klærne sine. 
I tillegg er det også et viktig sosialt møtepunkt mellom beboerne og frivillige, der de kan ha 
meningsfulle samtaler.  

”Dette stedet er veldig nyttig for å få rengjort klærne - det er vanskelig å vaske med hender, da det er 
så kaldt. Frivillige har alltid te og kaffe også, og jeg kan samtidig jobbe på engelsken min.” 
- Muhammed, Syria

Språk- og hygieneundervisning i Mor-barn-senteret i Skaramangas

Mor-barn-senteret som ble åpnet i 2016, er fortsatt en viktig møteplass for kvinner og deres barn i 
flyktningleiren i Skaramangas. Det ble registrert 8.000 besøkende i 2017. Senteret gir mødre et trygt, 
stille og støttende miljø for dem selv og deres små barn. I løpet av 2017 startet Dråpen i Havet engelsk-
undervisning for mødre, gjennomførte flere foreldreklasser, og startet også et ettermiddagsmøterom for 
kvinner med ulike aktiviteter og håndarbeid. I løpet av høsten 2017 samarbeidet vi med Røde Kors for å 
tilby hygiene- og sanitærworkshop for mødre og tenåringsjenter.

”Jeg liker alt her. Det er så fint å kunne komme å snakke med de andre kvinnene. Jeg liker de frivillige 
her også.” – Halz, beboer i Skaramangas 

Foto: Dolors Font
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Høydepunkter utenom camp

Året 2017 innebar en styrking av våre frivillige ledere i felt gjennom Drop Academy der målet 
er å bidra til felles kultur og skape personlig vekst og utvikling hos våre frivillige. Samtidig har 
vi gjennom kampanjer og informasjonsarbeid satt fokus på verdighet og likeverdighet for alle 
mennesker, uavhengig av deres bakgrunn, kjønn og etnisitet. 

Drop Academy

Høsten 2017 ble det første Drop Academy avholdt på Lesvos med ti deltakere fra alle våre lokasjoner. 
Drop Academy er et ledertreningsprogram utviklet av vår HR- og beredskapssjef Birgit Hjelmtvedt. 
Programmet har som mål å styrke vår felles kultur, skape forståelse for vår visjon og våre verdier og 
å skape en arena som bidrar til personlig vekst og utvikling blant våre ledere i felt. Gjennom fore-
lesninger, individuell refleksjon, gruppearbeid, case-studier, rollespill og diskusjoner tilegnet deltakerne 
seg ny kunnskap som var med på å styrke deres lederegenskaper og ferdigheter. Programmet la opp 
til at alle deltakere fikk mulighet til å utveksle erfaringer, diskutere hvordan man kan utvikle organisa-
sjonen videre, og at man skulle få knytte nye bekjentskaper på tvers av lokasjonene. Drop Academy er 
et program som vil tiltrekke organisasjonen nye ledere, og det første programmet viste seg å bli meget 
vellykket. Treningen ga deltakerne verdifulle verktøy som kan brukes i deres arbeid for organisasjonen, 
og i fremtidig karriere innenfor det humanitære feltet.

”Å delta på ledertreningsprogrammet har gitt meg muligheten til å ta et skritt tilbake og 
diskutere organisasjonens verdier, styrker og svakheter i et større bilde, noe vi sliter med 
å få tid til å gjøre i vår hverdag i leirene. Dette er noe som er viktig for oss; å fortsette å 
forbedre oss som en organisasjon og som koordinatorer.” – Signe Korntved, Nea Kavala

Foto: Knut Bry
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Drop-in senter, Athen

I mai åpnet vi Drop-in senter i Athen. Senteret var beregnet på de som hadde fått mulighet til å få sin 
asylsøknad behandlet i Norge. Ofte måtte relokaliseringsflyktningene vente i flere måneder før de 
kunne reise fra Hellas, og motivasjonen for å lære mer om norsk språk og kultur var på topp. Vi sam-
arbeidet med den norske ambassaden og UDI for å nå ut til de aktuelle mottakerne, og selve senteret 
hadde en høytidelig åpning med den norske ambassadøren til stede. Etterhvert ble tilbudet utvidet til 
å gjelde også relokaliseringsflyktninger til Sverige og Portugal. Da flyktningene til de aktuelle landene 
hadde reist videre, ble senteret avviklet.  

Equal–kampanjen

I november lanserte Dråpen i Havet Equal-kampanjen der målet var å spre budskapet om likeverd. 
Bakgrunnen for kampanjen var å sette fokus på at alle er like mye verdt uavhengig av sosial bakgrunn, 
kjønn, etnisitet og seksualitet. I november kom gensere og handlenett i salg i nettbutikken vår, og salget 
viste at det nok var mange som fikk Equal-produkter under juletreet. Kommunikasjonsbyrået Semway 
bidro med faglig utvikling og drift av kampanjen, digital markedsføring og sponsing i samarbeid med vår 
innsamlingskoordinator Lill-Jeanette Fallan, mens profilbyrået Gosh hjalp oss med produktene.
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Nominert til prisen for “Årets sosiale entreprenører 2017”

I slutten av september ble vi invitert til Ferd Sosiale Entreprenører for å presentere Dråpen i Havet for 
juryen som skulle kåre Årets Sosiale Entreprenør 2017. Av over 100 søkere kom vi helt til finalen, og 
fikk mulighet til å delta på European Venture Philantrophy Associations (EVPA) årlige konferanse. 

Finalist i kåringen av “Årets Ladejarl”

Dråpen i Havets generalsekretær var finalist til prisen for Årets Ladejarl 2017. Denne prisen gis til en 
person som i særlig grad har utmerket seg og bidratt til samfunnsbygging gjennom verdibasert arbeid 
og ledelse. Mottakeren av prisen har motvirket likegyldighet og utvist mot, samt vist evne til å unne 
og beundre andre mennesker. Prisen deles ut årlig av Reitangruppen på Lade Gaard i Trondheim. En 
verdig vinner i 2017 var Ada Sofie Austegard, og hennes utrettelige arbeid med Stine Sofies Stiftelse. 

Lokale initiativ 

I 2017 så vel som 2016 var lokallagene og lokale initiativ viktige for Dråpen i Havet sitt arbeid. Det 
lokale engasjementet sprer kunnskap om mennesker på flukt og situasjonen i Hellas, noe som kan 
bidra til å bryte fordommer og endre holdninger basert på fremmedfrykt. Det har blitt gjennomført 
informasjonsmøter for fremtidige frivillige og en rekke lokale initiativ mange steder i Norge. Det ble 
blant annet arrangert skoleinnsamlinger, salg av julebakst, novembermarked, kirkekonserter, samt 
hjemmekonserter i regi av gitaristen Andreas Aase.  

Foto: Thor Egil Leirtrø
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Lokasjoner

I 2017 var Dråpen i Havet tilstede på Lesvos, i Nord-Hellas, i Athen-distriktet og på Chios.
På fastlandet jobber vi direkte inn i de to flyktningleirene Skaramangas og Nea Kavala, 
som driftes av greske myndigheter. 

Nord-Hellas, Nea Kavala

Leiren Nea Kavala ligger i området Kilkis, nær byen Polykastro i den nordlige delen av Hellas. Leiren 
ble etablert på forsommeren 2016, i forbindelse med at den midlertidige, uoffisielle leiren Idomeni 
ble nedlagt. Dråpen i Havet har jobbet i leiren siden den startet, og har der ansvaret for distribusjon av 
nødvendige klær, mat og sko, samt ulike aktiviteter for beboerne. Beboerne bor i conteinerbrakker uten 
innlagt vann. Ved utgangen av 2017 bodde det ca. 450 mennesker i leiren, og det er en av leirene i 
Hellas med størst variasjon av ulike nasjonaliteter. Andre aktører i leiren er Danish Refugee Council og 
We Are Here. Røde Kors Hellas avsluttet arbeidet i leiren på sensommeren 2017. Fra vår base i Nea 
Kavala har vi også bistått med støtte til andre leirer i området etter forespørsel.

Athen, Skaramangas

Skaramangas er Hellas største flyktningleir med kapasitet til 3000 innbyggere. Den ligger på et 
gammelt havneområde nord-vest for Athen by. Sommeren 2017 stoppet registreringen av inn-
byggerne, så det er uvisst hvor mange som bor der i dag, men man anslår mellom 2500 og 3000. 
Innbyggerne bor i conteinerbrakker med strøm, vann og toalett. Syrere, kurdere og irakere utgjør den 
største delen av innbyggerne, og det anslås at omtrent 50 % er under 18 år. 

Dråpen i Havet har ansvar for mor-barn-senteret, distribusjon av klær, sko og utstyr, undervisning i 
engelsk og tysk, samt drift av Community Centre med bibliotek, systue og aktiviteter. Andre aktører i 
Skaramangas i 2017 har vært blant andre Danish Refugee Council, Save the Children, Hope School og 
Røde Kors Hellas. 

Foto: Sofia Lobo
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Lesvos, Mytilini

Oktober 2017 var Dråpen i Havet tilbake på nordsiden av Lesvos der arbeidet i hovedsak bestod av å 
speide etter båter. I desember flyttet vi våre ressurser til området rundt Mytilini basert på kartlegging av 
hvor våre ressurser best kunne komme til nytte. I dette området kommer det langt flere båter inn, som 
oftest på natten. Våre arbeidsoppgaver har derfor bestått av å patruljere hver natt i tillegg til 
samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner som arbeider i området. 

Chios

På Chios hadde vi distribusjon av mat tre ganger daglig til alle flyktningene i leiren Souda, sammen 
med den norske Flyktninghjelpen (NRC). I tillegg distribuerte vi klær, sko, hygieneartikler og bagger 
etter behov. Vi hadde også daglige aktiviteter for barn. Da leiren Souda ble nedlagt i oktober 2017, 
avsluttet Dråpen i Havet arbeidet der, etter to år med kontinuerlig, daglig bistand. 
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Frivillige og samarbeid med andre aktører

Dråpen i Havet har til enhver tid omtrent 50 frivillige i felt. I tillegg har vi koordinatorer som er der i 
perioder på 12-16 uker og som leder de frivillige i det daglige arbeidet. Våre frivillige kommer fra 60 
ulike land, noe som skaper mange nye bånd på tvers av kulturer og landegrenser. I tillegg til de til-
reisende frivillige, utgjør beboerne i leiren en viktig del av vår frivillig-stab. Uten deres kompetanse 
på språk og kulturforståelse hadde det vært vanskelig å gjennomføre mange av prosjektene.

I leirene samarbeider vi tett med flere andre organisasjoner. Dessverre har veldig mange av de store 
organisasjonene avsluttet arbeidet i leirene, noe som har ført til at vår tilstedeværelse og innsats blir 
desto viktigere. Frem til sommeren 2017 jobbet vi tett med den norske Flyktninghjelpen i leiren Souda 
på Chios, der de to norske organisasjonene hadde ansvaret for distribusjon av tre måltider hver dag. 
Danish Refugee Council (DRC) er per i dag vår viktigste samarbeidspartner i leirene på fastlandet. 
Mange nye ikke-statlige organisasjoner, NGOs, har dukket opp som en direkte respons på flyktningene 
som har kommet til Europa de siste årene. Dette skaper nye tanker om bistandsarbeid, og nye, 
ubyråkratiske muligheter for å løse ulike utfordringer. I 2017 vil vi gjerne trekke frem Help Refugees 
som sponser oss slik at vi igjen kan hjelpe langtidsfrivillige til å være lenger i felt. Timber Project og Get 
Shit Done er to andre organisasjoner vi har samarbeidet med på byggeprosjekter. Det er helt fantastisk 
å se effektiviteten og kreativiteten de viser i arbeidet. 

I 2017 tok vi for alvor i bruk verktøyet DropApp, en app der vi holder god kontroll på logistikk, vare-
beholdning og utstyr distribuert på destinasjonene, samt behov fremover. Appen, som også er populær 
blant andre organisasjoner, ble utviklet av våre frivillige Bart Driessen og Maarten Hunink. 

De lokale grekerne som engasjerer seg i arbeidet vårt i Hellas er en enorm ressurs for oss. For alle de 
frivillige som har arbeidet i Nea Kavala har ekteparet Maria og Nikos blitt som en ekstra mamma og 
pappa. De samler de frivillige jevnlig og sørger for at de får deilige hjemmelagede måltider, leier ut 
rom til frivillige, og er viktig inn i det greske lokalsamfunnet med sitt nettverk.  

Foto: Eirik J. S. 
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For Dråpen i Havet har det alltid vært viktig å se enkeltpersonene vi hjelper. Mennesker er aldri bare tall 
og statistikker. Da vi fikk høre om den irakiske familien som ble hardt rammet i brannen i 
flyktningleiren på Lesvos, var det aldri tvil om at vi måtte gjøre det vi kunne. Vi sendte ved flere anled-
ninger ned både tolk og helsepersonell, men uten samarbeid med den norske frivillige Thea Andersen, 
som var hos familien i flere måneder, hadde det vært vanskelig å gjennomføre. Takket være organisa-
sjonen The Voice of Thousands, kunne familien reise til Sveits, og takket være støtte fra mange kunne 
Dråpen i Havet være med på å dekke en trygg transport. Det er flere tidligere ”Dråper” som har gjort 
en enorm forskjell  for mennesker på flukt, også etter at de kom hjem. Thor Foss og Sofie Railo er to av 
disse som kan nevnes i den sammenhengen. Takket være Thors mange reiser til Tyrkia, og Sofies hjelp 
og støtte med dokumentasjon, kunne syriske Abeer endelig bli gjenforent med sine fire døtre i 
november 2017. 

Vi har fortsatt et tett og godt samarbeid med den finske organisasjonen Nada Nord, som har reist med 
oss til alle lokasjonene vi jobber. De har støttet økonomisk mange av våre prosjekter og gitt direkte 
støtte til innkjøp av klær og sko i leirene. 

En helt ny samarbeidspartner kom til i 2017. NeedsList er en spennende bedrift som har kommet opp 
med en innovativ løsning for å dekke behovene de ulike organisasjonene har. Her kan sponsorer handle 
direkte det som trengs til flyktningene, og NeedsList sørger for at det blir levert til organisasjonens 
mottak, direkte i leirene. 

Her hjemme i Norge har vi hatt et godt samarbeid rundt i lokallagene med engasjerte frivillige som 
holder informasjonsmøter. Vi møter som oftest stor velvilje fra hoteller og samlingshus for å få holde 
møtene kostnadsfritt. 

Vi har fortsatt samarbeidet med Gosh 
som leverer profileringsartikler, trykk-
saker og det vi trenger til nettbutikken. 
Vi har også jobbet videre med Capra 
Consulting, som står bak registrerings-
løsningen og databasen vår for frivillige. 
Vi har også fortsatt samarbeidet med 
United Works som bistår med vedli-
kehold og analyse av nettsiden, samt 
bidrar med fantastisk støtte og ideer 
når det gjelder søkemotoroptimalise-
ring. Vi har fått god PR-hjelp av firmaet 
Semway og er evig takknemlige for at 
Sparebank1, Forsikring AS fortsatt lar 
oss få benytte kontorlokalene i Tårn-
huset på Skøyen.

Foto: Claudia Sabenca
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Administrasjon

Organisasjonen har i 2017 hatt to fulltidsansatte, samt en deltidsansatt fra 01.03.17 (50%), en deltids-
ansatt fra 01.09.2017 (50%) og en deltidsansatt fra 01.11.17 (50%). Dette utgjør totalt 2,8 årsverk. 
I tillegg har organisasjonen til enhver tid hatt 2-3 frivillige tilknyttet administrasjonens hovedkontor, 
noe som også inkluderer trainees. 

Styret

Styret har i 2017 ikke hatt noen endringer, og består av: 

Regi Aalstad  – styreleder 

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 fem protokollførte 
styremøter, og et ekstraordinært. 
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Takk
 
Dråpen i Havet ønsker å rette en stor takk til frivillige og givere som har bidratt i løpet av 2017. 
Vi ønsker også å takke alle våre samarbeidspartnere: Sparebank 1- Forsikring AS (Tårnhuset AS), 
Semway, Lyreco, Easy:solutions, Gosh, Telenor, Eden, Capra Consulting, Help Refugees, NeedsList, 
Timber Project, Danish Refugee Council, UnitedWorks, Get Shit Done, Nada Nord

Slik kan du bidra
Bli frivillig

Dråpen i Havet har behov for frivillige på alle våre lokasjoner, og særlig ønskelig er personer som kan 
være der minimum to uker. På alle våre lokasjoner vil du bli tatt i mot av en koordinator, som gir deg 
opplæring og organiserer deg i et team med andre frivillige. Frivillige for Dråpen i Havet reiser på eget 
ansvar. Man registrerer seg som frivillig via ”Min Profil” på vår hjemmeside. For mer informasjon om 
hvordan melde deg som frivillig, se vår hjemmeside: www.drapenihavet.no

Bli fastgiver og bidra til å støtte mennesker på flukt

For 100 kroner i måneden er du med på 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: dråpengiver eller bidra med et enkeltbeløp via Vipps til 10584 
eller bank: 1503 67 54327 

Ditt faste, månedlige bidrag betyr mye for de mange som har måttet 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 de som 
behøver vår hjelp slik at vi sikrer at bidragene brukes der de trengs mest. Dråpen i Havet er godkjent av 
Innsamlingskontrollen. Se mer informasjon på vår hjemmeside www.drapenihavet.no om hvordan du 
kan bidra økonomisk. 
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Notat
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Kontaktinformasjon

 

Dråpen i Havet 

Karenlyst Allé 16D | 0278 Oslo | Norge

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

Hjemmeside: www.drapenihavet.no 

Følg oss på sosiale medier

Facebook: @drapenihavet 
Twitter: @drapenihavet 

Instagram: drapenihavet 
Linkedin: Dråpen i Havet 
Snapchat: drapenihavet

Org. nummer: 
915990347 


