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Vår visjon
«Dråpe for dråpe, skaper vi et hav av forståelse for mennesker på flukt og bidrar til en verden der alle 
møtes med respekt, og menneskerettigheter blir ivaretatt og verdsatt» 

Visjonen er ikke en definisjon på hvor vi befinner oss i dag, men en nærmest uoppnåelig ambisjon for 
fremtiden. Det er vårt arbeid i det daglige og langsiktig planer som hjelper oss på veien mot visjonen. 
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Vårt formål er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og andre 
migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre.

Våre verdier
Dråpen i Havets medarbeidere og frivillige i alle ledd av organisasjonen skal identifiseres gjennom 
våre verdier ved å være: 
D Dedikert 
R Respektfull
O Oppriktig
P Proaktiv

Forsidefoto: 
Dråpen i Havet/Sidsel E. Aas ( Kara Tepe, Lesvos) 
Redaktør: 
Ida Åkerstedt - Dråpen i Havet  
Design:
Sidsel E. Aas - Dråpen i Havet

Utgitt 2021

INNHOLDSFORTEGNELSE

Generalsekretæren har ordet         4

Flyktningsituasjonen i Europa         6

Vårt arbeid i felt:           8
 - Lesvos          9
 - Samos          12
 - Skaramagas          14
 - Nea Kavala           16 

Samlet statistikk for alle lokasjoner i Hellas       18

Nye land og lokasjoner         26

Frivillige i felt og rekkrutering         27   
     
Engasjement i Norge          31

Givere og samarbeidspartnere        34

Vårt kommunikasjonsarbeid         35

Organisasjon og utvikling         39
 
Styrets årsberetning          41   
       
Aktivitetsregnskap          45   
      
Revisors beretning          50

Vedlegg, medieoppslag         54   
       



4 5

Dråpen i Havet Årsrapport 2020 Dråpen i Havet Årsrapport 2020

For Dråpen i Havet ble 2020 et særdeles krevende år. 
Selv startet jeg året med besøk til Lesvos og Moria 
leir, som i januar i fjor hadde det høyeste antallet inn-
byggere noensinne. 22 000 mennesker levde på det-
te tidspunktet i en leir med kapasitet til 3000. Aldri 
før har jeg opplevd så mye håpløshet og frustrasjon, 
både blant innbyggerne i leiren og blant lokal- 
befolkningen på øya.   

Våre dyktige feltarbeidere sto på, fra morgen til kveld, 
og våre to Drop Centres i landsbyen Moria ble kjær-
komne fristeder for verdighet og menneskelighet. De 
var hyppig besøkt og det var ventelister for å delta 
på aktivitetene. Inne i leiren skapte Dråpene gode og 
trygge stunder for de mange hundre enslige min-
dreårige som manglet alt av både aktivitetstilbud, 
skoletilbud og omsorg.   
 
Men det store antallet mennesker på flukt som levde 
i Moria skapte store frustrasjoner blant lokalbefolk-
ningen, og det vokste frem et miljø som ville ta lov 
og rett i egne hender og danne et lokalt borgervern. 
Disse ganske få personene fikk etter hvert støtte fra 
høyreekstreme miljøer, både fra fastlandet og fra 
andre europeiske land. Dråpen i Havet og flere andre 
organisasjoner opplevde fysiske angrep mot sine 
medarbeidere. Også flyktninger og folk som var der 
for å dokumentere situasjonen ble angrepet. Etter 
flere alvorlige hendelser så vi ingen annen utvei enn 
å midlertidig evakuerer våre folk fra øya.   

Like etter var pandemien et faktum også i Europa og 

det ble innført portforbud i Hellas. I denne perioden 
reiste de aller fleste feltarbeiderne hjem, da de fleste 
land anbefalte sine borgere å returnere. Vi beholdt et 
kjerneteam i Hellas, og satt i gang med å finne nye 
løsninger for å videre bistå de mange tusen mennes-
kene som nå var lukket inne i leirene.   
 
Kreativiteten blant våre feltarbeidere var stor, og snart 
hadde vi etablert digital språkundervisning. Gjennom 
tett kontakt med innbyggerne i leirene fikk vi også 
videreført distribusjon av nødvendig klær, hygiene-
artikler og utstyr. Frem til sommeren 2020 var det 
særlig viktig å kunne skaffe nok smittevernsutstyr til 
beboerne, da dette var vanskelig å få tak i, i store nok 
mengder.   
 
I løpet av våren opplevde vi et helt enormt engasje-
ment fra folk her hjemme, som ønsket å gjøre en 
forskjell for mennesker på flukt. Det var særlig røren-
de å se hvordan artist-Norge stilte opp med den ene 
digitale konserten etter den andre. Og selv om de 
var hardt rammet økonomisk selv, ønsket de å rette 
søkelyset mot situasjonen i leirene i Hellas, der men-
nesker hadde det enda verre enn de selv. Av mange 
gode initiativ vil jeg trekke frem langfredag-konserten 
til Trygve Skaug, sendt fra gamle Deichman bibliotek i 
Oslo, der det ble satt innsamlingsrekord for en digital 
konsert. Mange barn viste også et stort engasjement 
og iverksatte store og små prosjekter for å sette lys 
på situasjonen for barn på flukt.   
 
Sommeren 2020 gjenåpnet Hellas, og vi kunne også 

gjenoppta vårt arbeid i leirene. Jeg glemmer aldri 
beskrivelsen fra vår feltkoordinator på Lesvos som 
beskrev gjensynet med de enslige mindreårige i 
Moria etter nedstengningen. I de andre leirene var 
gleden stor når aktivitetene kunne gjenopptas, men 
samtidig levde alle med en kontinuerlig frykt for at 
viruset ville ramme leirene der det var umulig for 
innbyggerne å isolere seg.   
 
På en vindfull kveld i september oppsto det en kraftig 
brann i Moria, og leiren brant ned til grunnen. Alle de 
12 000 innbyggerne levde i fem døgn i den normalt 
trafikkerte hovedgaten under provisoriske presennin-
ger og telt. Store styrker opprørspoliti var til stede og 
slo hardt ned på alle tilløp til protester.  

Nesten alle de enslige mindreårige ble umiddelbart 
evakuert til fastlandet eller til andre europeiske land 
og Dråpen i Havet måtte vurdere nye områder for bi-
stand. Sammen med andre aktører og ledelsen i den 
nye leiren Kara Tepe, ble det kartlagt et stort behov 
for å få vasket klær da tilgangen til vann var begren-
set. Etter noen uker hadde vi etablert vaskeritjenes-
ter, der vi benyttet oss av lokale vaskerier utenfor 
leiren. 5500 kg klær ble vasket hver uke for innbyg-
gerne i den nye leiren, noe som var høyt verdsatt.   
 
Også på Samos ble det endringer i våre aktiviteter, 
da vi høsten overtok distribusjon av klær og utstyr til 
leiren. Både branner og jordskjelv gjorde behovet for 
nød-distribusjoner stort.  

Administrativt har vi jobbet svært mye med å møte 
de nye kravene til organisasjoner som skal være ope-

rative i Hellas. Ett av kravene var at man skulle ha en 
gresk skattepliktig enhet og vårt greske underkontor 
«Stagona» ble opprettet i juni.   
 
Pandemien har gjort at planene med å starte ope-
rativt arbeid i Bosnia-Hercegovina og i Libanon har 
blitt noe utsatt, men mot slutten av året var vi så vidt 
i gang i Sarajevo der behovet for bistand er stort og 
økende. 
 
Til tross for pandemi, uforutsigbarhet og nedsteng-
ninger har Dråpen i Havet klart å utgjøre en stor 
forskjell også i 2020. Vi har klart å gjennomføre me-
ningsfulle aktiviteter og nødvendige distribusjoner i en 
ekstremt krevende tid. De 250 feltarbeiderne som var 
med oss i året som gikk, og de ansatte ved hoved-
kontoret, har utvist stor tålmodighet og høy arbeids-
kapasitet, kreativitet og fleksibilitet. Jeg er takknemlig 
for at vi har klart oss gjennom et krevende år uten å 
måtte si opp eller permittere medarbeidere.   
 
Det er alle dere giverne og støttespillerne våre som 
gjør det mulig for oss å bidra i så stor grad som vi 
gjør. Dråpen i Havet mottar fortsatt ingen statlig støt-
te, og de månedlige bidragene fra fastgivere og inn-
samlingsaksjoner i forbindelse med en fødselsdager 
og lignende, er enormt viktig for vårt arbeid. 

Jeg vil rette en særlig stor takk til alle dere som viser 
oss tillit og som er med på å støtte Dråpen i Havet og 
mennesker på flukt. 

April 2021,
Trude Jacobsen

Generalsekretæren har ordet
For et år vi alle har vært gjennom! 2020 var året da vi alle virkelig fikk kjenne på hva det vil si å ikke ha den 

friheten vi er så vant til. Frihet til å reise, frihet til å samles med venner og familie, frihet til å være nær hver-
andre. Og hele verden var på mange måter i samme bås. En pandemi skapte frykt og innskrenket folks frihet. 

Uvissheten om hvordan fremtiden blir, som er noe mennesker på flukt lever med hele tiden, ble med ett en 
følelse vi alle kunne kjenne på og forstå litt bedre.  

 

Foto: Ingvild B. Augestad
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Internasjonal kontekst
Ved inngangen til 2020 var det på verdensbasis nærmere 
80 millioner mennesker på flukt,1 et tall som har steget 
vært år de siste åtte årene. Over halvparten av disse, rundt 
46 millioner, var internt fordrevne, mens rundt 34 millioner 
var flyktninger. Mennesker som har flyktet på grunn av 
naturkatastrofer er ikke medregnet, og kommer i tillegg. 

I 2020 flyktet omtrent 95 000 mennesker til Europa,2 
hvorav litt under 15 000 flyktet til Hellas. Dette er en 
kraftig nedgang sammenlignet med året før da rundt 75 
000 mennesker krysset grensene til Hellas alene. De fleste 
som nå ankommer Hellas har flyktet fra krig, konflikt 
og forfølgelse i Afghanistan (38%) og Syria (23%). Både 
Afghanistan og Syria regnes som verdens farligste og er 
blant landene der flest mennesker blir drept som følge av 
konflikt. 

Ikke noe land i verden har så mange registrerte flyktninger 
som Tyrkia. Av nærmere 4 millioner mennesker på flukt 
som befinner seg i landet, er 3,6 millioner fra Syria3. Også 
Tyskland topper listen over land som tar imot og huser 
flest flyktninger og andre migranter. Dette er med på å 
forklare situasjonen som utspiller seg i Europa og Hellas i 
dag. 

Hellas grenser til Tyrkia og blir sett på som et transittland 
1Flyktningregnskapet 2020. https://www.flyktninghjelpen.no/flyktningregnskapet/
2FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR). https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterrane-
an/location/583
3UNCHR. https://reporting.unhcr.org/node/2544#_ga=1.80951191.1435144793.1490707500

for mennesker på flukt på vei til Tyskland. I tillegg til Hellas 
er Italia, Spania og Kypros, Malta og Bulgaria, de første 
landene flyktninger og andre migranter som reiser til Euro-
pa, kommer til. Foruten Afghanistan og Syria, kommer de 
fleste fra Tunisia, Algerie og Bangladesh. 

Antallet ankomster i Europa er kraftig redusert etter den 
såkalte flyktningkrisen vi så i 2015, men det betyr ikke 
at situasjonen er løst. Krigene og konfliktene i landene 
mennesker flykter fra er langt fra over, og behandlingen av 
flyktninger og andre migranter i Europa er fortsatt langt fra 
tilfredsstillende. 

Den politiske situasjonen i Hellas 
I Hellas har den nye regjeringen, valgt inn i juli 2019, iverk-
satt en strengere migrasjon- og asylpolitikk, bestående av 
syv ulike prioriteringsområder: 

1. Få ned antall årlige ankomster
2. Foreta flere og raskere beslutninger i asylsaker.
3. Skape en «positiv balanse» mellom ankomster 
               og utreiser.
4. Registrere og godkjenne alle organisasjoner   
               (NGOer) som arbeider i landet.
5. Begrensninger i økonomisk bistand for 
 asylsøkere etter innvilget asyl. 
6. Redusere antall flyktninger på øyene. 
7. Etablere lukkede flyktningleirer og sikre at 

 antall asylsøkere ikke skal utgjøre mer enn 1% 
 av innbyggerne i ethvert distrikt. 

Den nye politikken har på den ene siden vært utsatt for kri-
tikk både knyttet til påstander om at greske myndigheter 
prøver å tilbakeføre migranter til Tyrkia og at organisas-
jonsretten til ikke-statlige aktører begrenses. På den andre 
siden har politikken skapt en mer oversiktlig prosess for 
flyktninger og andre migranter i Hellas ettersom antall an-
komster har stabilisert seg, og fordi det gjøres en innsats 
og investeres i integrasjonsprogrammer. 

Den Europeiske Unionen (EU) har tilsynelatende vært enig 
i greske myndigheters avgjørelser og må ha ansett situa-
sjonen som utspilte seg mellom Tyrkia og Hellas i febru-
ar/mars 2020 som en provokasjon. Situasjonen oppsto 
etter at Tyrkia åpnet grensene for tusener av migranter og 
flyktninger som ønsket seg til Europa, og president Recep 
Tayyip Erdogan gjorde det klart at landet ikke lenger vil 
hindre flyktninger i å reise til Europa. EU har gitt betydelig 
økonomisk støtte til Hellas for å håndtere antallet men-
nesker på flukt som befinner seg i landet, inkludert støtte 
til ledelsen av den midlertidige leiren Kara Tepe på Lesvos. 

Europeisk samarbeid
Den 23. september la Europakommisjonen fram sitt 
forslag til en ny pakt for migrasjon og asyl. Forslaget, som 
skal erstatte den såkalte Dublin-forordningen i asylsaker 
med et nytt styringssystem, er omfattende, og basert på 
tre pilarer; styrket samarbeid med tredjeland, styrkete 
prosedyrer ved EUs yttergrenser og en ny mekanisme for 

solidaritet og omfordeling av ansvar innad i Europa4.

Kjernen i forslaget er en forpliktelse til et europeisk system, 
der håndteringen av asyl og migrasjon skjer på europeisk, 
og ikke statlig, nivå. Pakten er planlagt ferdigstilt og vedtatt 
i løpet av høsten 2021. 

Generelt sett har få europeiske land så langt vært villige til 
å bidra i solidaritetsordninger for relokaliseringen av flykt-
ninger og migranter fra Hellas, men det er noen unntak. 
Tyskland og Frankrike har vært de viktigste støttespillerne 
i solidaritetsordninger, men også små land som Finland, 
Luxembourg, Slovenia og Belgia har bidratt. 

I Norge ventet regjeringen på en felles europeisk løsning. 
Regjeringen uttalte våren 2020 at Norge ville hente sårbare 
personer fra Hellas, men først etter at 8-10 andre euro-
peiske land hadde gjort det samme. Etter brannen i Moria 
leir på Lesvos i begynnelsen september kom det fram at 
Norge ville ta imot 50 flyktninger og andre migranter fra 
Hellas, fortrinnsvis barnefamilier fra Syria. Det lave antallet 
og tidspunktet for når de 50 skulle være på plass i Norge 
møtte mye kritikk. Flere norske kommuner ga beskjed om 
at de kunne ta imot langt flere. I løpet av de siste årene har 
det kommet færre asylsøkere til Norge enn tidligere år. 

4 EU. Ny pakt om migrasjon og asyl. https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring-og-integre-
ring/innsikt/eu.-ny-pakt-om-migrasjon-og-asyl/id2778770/

 Krig, konflikt, forfølgelse og brudd på menneskerettighetene tvinger fortsatt mennesker til å flykte fra 
hjemmene sine og søke sikkerhet i Europa. Også under en verdensomfattende epidemi. Frykten for smitte i 

overfylte leirer og marerittet i Moria har forsterket behovet for hjelp og støtte til mennesker på flukt, og 
bevist at flyktningsituasjonen krever langsiktige løsninger og et europeisk asylsystem og samarbeid som

 faktisk fungerer.

FAKTA
Av totalt 15 696 mennesker på flukt som ankom Hellas i 2020, kom 9 714 via sjøveien1. Flertallet er fra Afg-
hanistan (35,2%), deretter Syria (22,7%), Den Demokratiske republikken Kongo (10,3%), Somalia (9,5%), Irak 
(4,3%), og andre (17,9%). Mer enn halvparten er kvinner og barn opptil 18 år (58,8%), imens 41,2% er menn.  

Antallet ankomster i løpet av 2020 er 84% lavere enn i 2019. Lesvos mottok flertallet (48%) av alle 
nyankomne i løpet av 2020, etterfulgt av Dodekanesene (21%), Samos (15%), Chios (12%), andre øyer (2%) 

og Kreta (2%). 

1  UNCHR. https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179

Flyktningsituasjonen i Europa

Foto: Dråpen i Havet
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Aktiviteter i Moria leir og landsby  
Moria leir ble opprinnelig bygget for å huse 3000 mennes-
ker, men i januar 2020 bodde det rundt 22 000 mennesker i 
leiren. Beboerne fikk ikke dekket grunnleggende behov som 
mat, husly, utdannelse og tilgang til helsetjenester. Vår plan 
for 2020 var å fortsette arbeidet ved vårt Drop Centre i Mo-
ria landsby, samt at vi åpnet et nytt senter.

På starten av året organiserte vi distribusjoner av mat, me-
disinsk utstyr, hygiene- og andre artikler, og arrangerte ulike 
aktiviteter som sosiale møteplasser, sjakklubb, kunstklubb, 
sy-rom og fotball. Vi tilbød også uformelle utdanningskurs 
innen språk og IT. 
 
Vi fortsatte arbeidet med enslige mindreårige i seksjonene 
A, B og Safe Zone – inne i leiren. Gjennom våre aktiviteter 
fikk denne spesielt utsatte gruppen muligheter til å lære, 
leke og slappe av, som har vist seg å være viktige tiltak for å 
forhindre økt spenning og redusere rusmisbruk blant den-
ne sårbare gruppen. 

Frustrasjon og spenning 
I februar utviklet den anspente situasjonen på Lesvos seg 
på en måte som gjorde det vanskelig for DiH å fortsette 
våre aktiviteter i Moria landsby. Beboerne i leiren var frus-
trerte over de ekstremt vanskelige levekårene i Moria leir, 
og lokalbefolkningen var frustrerte over å alene bære Euro-
pa og Hellas sitt ansvar for mennesker på flukt. 

Lokalbefolkningen på Lesvos var delt i hvordan de skulle 
løse den spente stemningen. En liten høyreorientert grup-
pe truet diverse humanitære organisasjoner, inkludert DiH, 
som gruppen mente var med på å opprettholde det økende 
antallet nyankomne mennesker på flukt på Lesvos. To av 
våre biler ble angrepet og frontvinduene ble knust. Det var 

en skremmende opplevelse for de som var involvert, men 
heldigvis var det ingen personskader.

Covid-19 og brann i Moria leir
Pandemien nådde Europa i mars. Da Hellas stengte ned 
måtte vi sette våre aktiviteter på vent. I juni klarte vi å gjen-
åpne våre aktiviteter for enslige mindreårige inne i Moria leir. 
I begynnelsen av september var det en økning i antall Co-
vid-19 smittede, og leiren ble igjen stengt ned. 

Noen dager senere brant Moria til grunnen og rundt 12 000 
mennesker ble stående uten husly. Områdene der de ensli-
ge mindreårige bodde, og hvor DiH bidro med aktiviteter, ble 
totalskadd. Flere av de tidligere Moria-beboerne ble flyttet 
over til fastlandet, inkludert over 400 enslige mindreårige. 

Rundt 7800 mennesker ble bosatt i den nye, midlertidige lei-
ren Kara Tepe. Leiren ble satt opp av greske myndigheter, 
som har det overordnede ansvaret for drift og koordinering 
av det humanitære arbeidet, i samarbeid med FNs høykom-
missær for flyktninger (UNCHR) og andre organisasjoner. 
Vårt team bidro der det var behov i de første dagene, etter 
konsultasjoner med UNCHR. 

Vårt arbeid i felt
Dråpen i Havet er til stede på øyene Lesvos og Samos, i Nord-Hellas og i Athen-området. Vi organiserer akti-
viteter og distribusjoner delt inn i fire programområder: Felleskap- og kapasitetsbygging, Uformell utdanning, 
Integreringstiltak og Humanitær bistand. Ved utgangen av 2020 hadde vi også etablert oss i flyktningleiren 

Ušivak utenfor Sarajevo i Bosnia-Hercegovina.

Vi fører statistikk over hva vi gjør, hvem vi når og innvirkningen gjennom et eget monitorerings- og evalue-
ringsarbeid (M&E). Dråpen i Havets første monitorering - og evalueringsrapport ble lansert i 2020 og viser at 
vårt arbeid gir verdifull støtte til mennesker på flukt. Rapporten indikerer at noen av de viktigste faktorene har 
vært vårt fokus på å fremme lokalsamfunn og individers motstandskraft, samt å fremme integrasjon og so-

sialt samspill gjennom etableringen av aktiviteter som bringer mennesker sammen for å lære, være sammen 
og ha det gøy, uavhengig av religion, hjemland og flyktningstatus. 

Samos

Lesvos

Nea Kavala

Athen

Hellas

Bosnia-Hercegovina

Sarajevo

LESVOS

Dråpen i Havet har vært til stede på Lesvos siden 2015. Øya ligger nær den tyrkiske grensen og er knutepunkt 
for mennesker på flukt til Europa. I 2020 mottok Lesvos nesten halvparten av de totalt 9714 flyktningene og 
migrantene som ankom Hellas via sjøveien . DiH arbeidet ved inngangen av året i flyktningleiren Moria og i 
landsbyen ved samme navn. Ved utgangen av året drev vi vaskeritjenester for beboerne i den midlertidige 
leiren Kara Tepe, som ble satt opp etter at Moria-leiren brant ned. 

Foto: Dråpen i Havet/Magnus 
Svensson

Foto: Dråpen i Havet
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Kara Tepe
Forholdene i den nye leiren har blitt sterkt kritisert. Områ-
det er værhardt, og beboerne lever i telt, uten tilstrekkelig 
strøm eller vann, og uten tilfredsstillende sanitærforhold. 
Menneskene er tvunget til å bo tett på hverandre, og syk-
dommer som skabb er svært utbredt. Leirens geografiske 
beliggenhet gjør den ekstremt utsatt for konsekvensene 
av storm og kraftig regn. I vintersesongen synker tem-
peraturen til rundt null grader, noe som gjør en allerede 
vanskelig situasjon enda verre.

Ganske fort etter at leiren ble satt opp initierte vi et mor- 
og babyprosjekt og aktiviteter for eldre barn, i og utenfor 
et telt vi fikk låne av UNICEF. Aktivitetene foregikk to timer 
hver ettermiddag. Vi samarbeidet også med organisa-
sjonen Dirty Girls of Lesvos om en vaskeritjeneste for å 
vaske klær til medisinske standarder. Vaskeritjenesten 
er et viktig tiltak for å redusere spredning av skabb og 
andre sykdommer, men gir også en følelse av velvære til 

leirbeboere som ikke får vasket klærne sine selv av mangel 
på både varmt vann og gode sanitære forhold. Vi startet 
med å tilby tjenesten til familier med små barn, og utvidet 
ganske fort til å inkludere enslige menn og kvinner. Målet 
er etter hvert å betjene hele leirbefolkningen. 

Fordi vi tidligere har arbeidet inne i Moria leir, ble vi invitert 
til å starte aktiviteter for rundt 30-40 enslige mindreårige 
som fortsatt var igjen på øya etter brannen. De enslige 
mindreårige ble plassert på et trygt sted utenfor leiren, og 
5 dager i uken dro vi dit for å organisere forskjellige aktivi-
teter som fotball, brettspill, kunst og håndverk.
I desember måtte vi midlertidig stoppe våre mor- og ba-
byaktiviteter, barneaktivitetene og aktivitetene for enslige 
mindreårige på grunn av restriksjoner i forbindelse med 
Covid-19 pandemien. Gjennom samarbeid med andre 
organisasjoner fortsatte vi å støtte distribusjoner av ulike 
varer og medisinsk utstyr.

Tall og statistikk
Vi hadde totalt 23 935 besøk til våre aktiviteter på Lesvos 
under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging: 
sjakklubb, kunstklubb, aktiviteter for enslige mindreåri-
ge, sy-rom, aktiviteter for barn, mor- og babyprosjekt, og 
fotball. 

Vi hadde 8811 besøk til våre uformelle utdanningstilbud 
inkludert engelsk-, gresk-, tysk- og IT-kurs, og skole for 
barn. 

Våre feltarbeidere har delt ut 6408 hygiene- og andre 
artikler, matvarer og tjenester til beboerne i leiren Moria og 
senere leiren Kara Tepe. I samarbeid med organisasjonen 
The Dirty Girls of Lesvos har vi vasket omtrent 27 tonn 
klær for beboerne i Kara Tepe. 

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet

Kara Tepe
Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet
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Innbyggerne i Vathy får ikke dekket sine grunnleggende 
behov. Beboerne mangler tilgang til vaskefasiliteter, mat, 
husly og helsetjenester. Samtidig er vintrene på Samos 
spesielt tøffe og regnfulle. På grunn av de umenneskelige 
forholdene i leiren Vathy og den ofte lange ventetiden før 
beboerne får svar på asylsøknaden, er det store frustra-
sjoner og spenninger mellom de ulike beboerne. 

Aktiviteter og distribusjoner
Ved begynnelsen av året organiserte vi aktiviteter som 
kunstklubb, sy-rom, Fitness og yoga. Alle aktivitetene fant 
sted ved vårt Stagona Centre som lå nær leiren. I april måt-
te vi dessverre stenge senteret og sette aktiviteter og distri-
busjoner på vent på grunn av Covid-19 pandemien. 

I oktober kunne vi igjen starte opp arbeidet på Samos. Vi 
tok over Refugees 4 Refugees (R4R) sitt arbeid med å pak-
ke og dele ut mat, og organiserte diverse andre distribu-
sjoner til beboerne i Vathy. Våre feltarbeidere administrerte 
et lager i nærheten av leiren hvor de tok inn og sorterte 
etterspurte varer. Vi delte blant annet ut klær og bleier og 
andre hygieneartikler hver måned. 

Brann
I november brøt det ut brann i Vathy leir. Ingen personer 
ble skadet, men rundt 15 telt brant ned og mellom 100 og 
150 personer ble evakuert. Etter brannen samarbeidet vi 
med andre organisasjoner for å dele ut presenninger, telt, 
soveposer og tepper til de berørte personene. 

Tall og statistikk
DiH hadde 1958 besøk til aktiviteter som kunstklubb, sy-
rom, yoga og treningsaktiviteter innenfor programområdet 
felleskap- og kapasitetsbygging på Samos. 

Våre feltarbeidere delte ut 56 199 matvarer og andre nød-
vendige artikler. De fleste av disse varene var klær som ble 
delt ut i løpet av vinterdistribusjonen. 

SAMOS

Samos ligger kun to kilometer utenfor kysten av Tyrkia og i likhet med Lesvos mottar øya flyktninger og andre 
migranter som ankommer Europa via sjøveien. På Samos bidrar DiH i flyktningleiren Vathy, hvor det i februar 
2020 bodde mer enn 6700 mennesker, i en leir bygd for 660. Andre mennesker på flukt har midlertidig bosatt 
seg i områdene rundt leiren. 

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet/Romain 
Kosellek Foto: Dråpen i Havet
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Aktiviteter og distribusjoner
Dråpen i Havet har i 2020 delt ut klær, bleier og andre 
nødvendige artikler til beboerne i Skaramagas. Vi distri-
buerer  også klær til beboerne i flyktningleiren Elefsina på 
forespørsel. Leiren ligger omtrent 30 km utenfor Athen og 
16 km fra Skaramagas leir. 

I Skaramagas har vi også støttet beboerne gjennom vår 
InfoHub og gjennom ulike aktiviteter for å bedre de psyko-
sosiale forholdene i leiren. Vi har hatt et eget kvinnesenter 
hvor vi tilbød et avskjermet område for mødre med små 
babyer, og for kvinner i leiren. Senteret har vært et popu-
lært sosialt møtested der kvinner kan lære av hverandres 
erfaringer og knytte bånd med hverandre. Menn har ikke 
tilgang til området.  

Vi organiserte også barneaktiviteter, systue og tenårings-
klubb for leirbeboere mellom 12 og 17 år, og alle beboerne 
har kunnet låne bøker og slappe av i vårt bibliotek. Lærere 
underviste engelsk på ulike nivåer for å tilpasse seg beho-
vet blant deltakerne. Engelsktimene var åpne for voksne 
og gikk fra enkle nybegynnerklasser til mer avanserte 
grammatikk- og samtaleklasser. Vi tilbød også IT-kurs på 
nybegynnernivå.  

Da Covid-19 pandemien traff Europa, delte vi ut lærings-
materiell og startet med online-undervisning gjennom en 
egen Facebook-gruppe, English with Drops, slik at delta-

kerne kunne fortsette læringen selv om vi måtte sette noen 
av aktivitetene på vent. 

Tall og statistikk
Vi hadde totalt 14 210 besøk til våre aktiviteter innenfor 
programområdet felleskap- og kapasitetsbygging. De fleste 
av de besøkende var barn og vi hadde eksempelvis 5653 
besøk til våre barneaktiviteter. Gjennom året deltok mer 
enn 350 beboere i våre engelskkurs. Vi hadde til enhver tid 
fire lærere i felt.   

SKARAMAGAS

Med rundt 2700 beboere er flyktningleiren Skaramagas en av de største flyktningleirene på det greske 
fastlandet. Skaramagas ligger i en havneby og de fleste beboerne bor i ISO containere med strøm, rennende 
vann og et bad.  
Forholdene i leiren er bedre enn på de greske øyene, men det er flere utfordringer. Blant disse er 
kontinuerlige sykdomsutbrudd, overbefolkning og, for beboerne i leiren, den mentale belastningen 
av å vente på svar på asylsøknaden. 

Foto: Dråpen i Havet/Sina 
Hansen

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i HavetFoto: Dråpen i Havet
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Beboerne bor tett på hverandre i små Isobox (ISO) contai-
nere, store plastisolerte haller eller telt. ISO containerne 
består stort sett av ett rom med oppvarming, men verken 
kjøkken eller bad. 
 
Sport og aktiviteter
I begynnelsen av året renoverte og åpnet vi vårt Drop Cen-
tre inne i Nea Kavala leir. På senteret organiserte vi diver-
se aktiviteter og distribusjoner for beboerne i leiren. Disse 
inkluderte fotball, volleyball, trening- og løpeklubb, sy-rom, 
møbelverksted, ungdomsklubb og studiested. Vi arranger-
te adskilte sportsaktiviteter for kvinner og menn, og hadde 
for eksempel egne treningstimer og en løpeklubb kun for 
kvinner. 

I 2020 startet vi også opp nye aktiviteter innen program-
området integreringstiltak. Vi etablerte InfoHub, som er et 
informasjonspunkt hvor leirbeboere kan finne informasjon 
om blant annet husly, transport og arbeidstillatelser for 
asylsøkere. Her bisto vi også med jobbsøking, CV- og søk-
nadsskriving, samt forberedelser før jobbintervju. 
Målsetningen med programområdet var å støtte integre-
ringsprosessen og opprettelsen av en InfoHub ble tatt godt 
imot av beboerne. 

Humanitær bistand og Covid-19
Gjennom programområdet humanitær bistand har våre 
feltarbeidere delt ut mat, klær og andre varer. På grunn av 
endrede kriterier for hva slags støtte man kan gi til men-
nesker som er anerkjent som flyktninger, distribuerte vi 

pakker med mat gjennom hele året. 

Mange av prosjektene og aktivitetene våre ble i mars satt på 
vent på grunn av Covid-19 pandemien. I løpet av somme-
ren fikk vi imidlertid startet opp mange prosjekter igjen, men 
med flere begrensninger.

Tall og statistikk
Vi hadde totalt 16 141 besøk til våre aktiviteter og distribu-
sjoner i Nea Kavala under programområdene felleskap- og 
kapasitetsbygging, integreringstiltak og uformell utdanning. 
De fleste av disse besøkene – 13 892 – var til aktiviteter 
under felleskap- og kapasitetsbygging med fokus på psyko-
sosial støtte. 

Våre feltarbeidere delte ut totalt 60 506 artikler og matvarer 
i Nea Kavala. Vi delte ut totalt 32 502 klesartikler gjennom 
året og pakker med mat til rundt 200 individer hver uke. 

NEA KAVALA

Flyktningleiren Nea Kavala på fastlandet nord i Hellas er satt opp på flystripen til en tidligere militær flyplass. 
Leiren åpnet i 2016 og driftes av greske myndigheter. Mange av de rundt 1500 beboerne har bodd i leiren over 
flere år. De fleste har enten kommet over fastlandsgrensen til Hellas, eller blitt overført fra flyktningleirer på 
øyene. 

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet/Kathrin 
Helen Siurek Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet
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Samlet statistikk for alle lokasjoner i Hellas
Dråpen i Havet hadde totalt 106 600 besøk til våre aktiviteter i Hellas i løpet av 2020. Våre aktiviteter er delt 
inn i fire programområder: felleskap- og kapasitetsbygging, uformell utdanning, integreringstiltak og humani-
tær bistand. Aktiviteter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging hadde flest besøk i 2020.

Totalt 152 850 matvarer, ulike artikler og tjenester ble distribuert på de ulike lokasjonene innunder programområdet 
humanitær bistand. Våre feltarbeidere delte ut totalt 67 096 klesplagg, 20 055 bleiepakker og 18 488 pakker med mat.

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet
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Lesvos var den lokasjonen med flest besøkende i løpet av året.

NEA KAVALA
Dråpen i Havet organiserte aktiviteter under alle våre programområder i Nea Kavala i 2020. De fleste besøkende var til 
prosjekter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging, med fokus på psykososial støtte.  

Vi hadde totalt 2092 besøk til gresk-, engelsk- og IT-kurs under programområdet uformell utdanning.

Vi delte ut totalt 60 506 klesplagg, pakker med mat, soveposer/tepper, bleiepakker og baby-pakker i Nea Kavala under 
programområdet humanitær bistand.

Vi hadde totalt 13 892 besøk til 19 ulike prosjekter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging.
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Foto: DiH

SKARAMAGAS/ELEFSINA
Dråpen i Havet organiserte aktiviteter under programområdene uformell utdanning, felleskap- og kapasitetsbygging og 
humanitær bistand i Skaramagas og Elefsina i 2020. De fleste besøkende var til distribusjoner under programområdet 
humanitær bistand.

Vi hadde totalt 14 210 besøkende til prosjekter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging i Skaramagas.

Vi delte ut totalt 29 737 klesplagg, pakker med mat, soveposer/tepper, bleiepakker, stoff/tekstiler, hygieneartikler og 
læringsmateriale i Skaramagas og Elefsina under programområdet humanitær bistand.

LESVOS
Dråpen i Havet organiserte aktiviteter under programområdene uformell utdanning, felleskap- og kapasitetsbygging, 
og humanitær bistand på Lesvos i 2020.  De fleste besøkende var til distribusjoner under programområdet humanitær 
bistand.

Vi hadde totalt 23 935 besøk til våre prosjekter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging.

Vi hadde totalt 8811 besøk engelsk-, gresk-, IT- og tyskkurs, og sommerskole for barn, under programområdet uformell 
utdanning.
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Vi gjennomførte totalt 3378 klesvasker (vaskeritjenester) og delte ut totalt 3421 klesplagg, medisinsk utstyr, pakker med 
mat og soveposer/tepper på Lesvos.

SAMOS
Dråpen i Havet organiserte aktiviteter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging og humanitær bistand på 
Samos i 2020. De fleste besøkende var til distribusjoner og aktiviteter under programområdet humanitær bistand. 

Vi tilbød vaskeri- og dusjtjenester til totalt 1019 besøkende, og delte ut totalt 41 727 klesplagg, pakker med mat, sovepo-
ser/tepper, bleiepakker, husartikler, stasjonært utstyr, ansiktsmasker og telt/presenninger.

Vi hadde totalt 1958 besøk til våre prosjekter under programområdet felleskap- og kapasitetsbygging.

Samarbeid med andre aktører i Hellas
Vi samarbeider med en rekke forskjellige aktører i felt, 
inkludert greske myndigheter, den internasjonale organi-
sasjonen for migrasjon (IOM), det danske flyktningrådet 
(DRC), UNHCR, UNICEF og andre internasjonale og lokale 
frivillige organisasjoner. 

Vi har etablert et godt samarbeid med det greske flyktnin-
grådet, Greek Council for Refugees (GCR), og arrangerte 
to arbeidsseminarer om frivillig ledelse, engasjement 
og arbeid med sårbare grupper som barn. DiH har også 
bidratt økonomisk til det greske flyktningrådets nødfond, 
som bistår de mest sårbare flyktningene og asylsøkere på 
Lesvos, inkludert kvinner som reiser alene, enslige foreldre 
med barn, mennesker med nedsatt funksjonsevne eller 
kroniske sykdommer og barn, og enslige mindreårige. 

I Nea Kavala jobbet vi tett med IOM for å koordinere 
distribusjoner og andre aktiviteter, og på Lesvos for å tilby 
psykososiale aktiviteter til enslige mindreårige som etter 
brannen ble flyttet til et trygt sted utenfor leiren Kara Tepe. 

På Lesvos og Samos har vi  samarbeidet med UNHCR. På 
Lesvos for å yte nødhjelp etter brannen i Moria og på 
Samos for distribusjoner til alle innbyggere i Vathy. Med 
UNICEF organiserte vi aktiviteter for kvinner og barn i Kara 
Tepe og vaskeritjenester i regi av UNICEF sitt WASH-ar-
beid. Vi samarbeidet med det danske flyktningrådet (DRC) i 
leirene Skaramagas og Nea Kavala på fastlandet i Hellas.



26 27

Dråpen i Havet Årsrapport 2020 Dråpen i Havet Årsrapport 2020

Nye land og lokasjoner

Bosnia-Hercegovina

Bosnia-Hercegovina regnes som et transittland for men-
nesker på flukt på vei til Europa og det befinner seg til 
enhver tid rundt 8 500 mennesker på flukt i landet, ifølge 
FN. Utfordringene i de bosniske flyktningleirene er mange 
og forholdene svært vanskelige. I tillegg bor det rundt 3 
000 mennesker utenfor de offisielle leirene – i skogen, i 
forlatte bygninger og i andre offentlige rom. 

Som et første steg mot å etablere en mer permanent tilste-
deværelse i landet distribuerte DiH ansiktsmasker, tepper, 
hygieneartikler og noen leker til de rundt 900 beboerne i 
leiren Ušivak rett utenfor Sarajevo i desember. Vi vil i 2021 
fortsette vårt arbeid for mennesker på flukt i Bosnia-
Hercegovina. 

DiH, som mange andre humanitære organisasjoner, ble 
spesielt berørt av hva som skjedde i Libanon i løpet av 
andre halvdel av 2020. Eksplosjonene i et havnelager i 
Beirut i august kom på toppen av flere pågående kriser 
i landet, blant annet en alvorlig økonomisk krise, politisk 
ustabilitet og Covid-19 pandemien. Eksplosjonene sendte 
stadig flere ut i fattigdom og førte til tap av arbeidsplasser 
og økt spenning. 

Libanon er vertsland for det største antallet syriske 
flyktninger per innbygger i verden og i november 2020 
bodde det 1,5 millioner syrere i landet, inkludert 879 598 
UNCHR-registrerte flyktninger og mer enn 200 000 pa-
lestinske flyktninger . Libanons befolkning er 6,8 millioner 
mennesker. 

I november fikk DiH muligheten til å støtte flyktninger og 
andre sårbare mennesker i Beirut da vår partner Team 
Rubicon ba om vår støtte til en donasjon. Vi samlet klær, 
sko, leker og andre nødvendige varer til mennesker berørt 

av eksplosjonen, og sendte to frivillige med Team Rubicons 
delegasjon for å støtte gjenoppbyggingen i Beirut. Våre 
frivillige returnerte med erfaring og oversikt over behov i 
Libanon som vi håper på å jobbe videre med i nær fremtid. 

Libanon

Frivillige i felt og rekruttering 

Vårt arbeid i felt gjennomføres av erfarne koordinatorer og feltarbeidere som har vært gjennom våre opptaks-
rutiner og kurs. I løpet av 2020 var 250 personer frivillige feltarbeidere med oss, inkludert 28 koordinatorer. 
Både Covid-19 pandemien og nye krav til organisasjoner som arbeider i Hellas har påvirket rekrutteringen og 
utsendelsen av frivillige feltarbeidere.

Opptøyer på Lesvos, Covid-19 og samarbeid med 
leirbeboere
Som følge av den anspente situasjonen på Lesvos og 
angrep på frivillige i slutten av februar ble 12 frivillige 
feltarbeidere sendt hjem eller flyttet til en annen lokasjon. 
4 koordinatorer ble evakuert, hvorav 1 avsluttet oppdraget 
sitt umiddelbart. 

Totalt var 250 personer frivillige feltarbeidere (190 kvinner 
og 60 menn) med oss i 2020: 2 fra Asia, 1 fra Afrika, 133 
fra Europa utenfor Norge, og 88 fra Norge. Det er fortsatt 
flere kvinner (76%) enn menn (24%) som reiser ut i felt. 
Antallet feltarbeidere var betydelig lavere i 2020 enn tidli-
gere år grunnet Covid-19 pandemien, og i perioden fra 15. 
mars til 31. desember måtte vi kansellere 124 feltoppdrag 
på grunn av nedstengninger og smittesituasjonen i Hellas.
Da Covid-19 pandemien nådde Europa i midten av mars 
ble vi nødt til å sende hjem de 28 frivillige feltarbeidere 
som da befant seg i Hellas på feltoppdrag med oss. 

Noen av koordinatorene ble igjen på de ulike lokasjo-
nene. Sammen med community volunteers, beboere i 
flyktningleirene som er frivillige for oss, gjennomførte de 
gjenværende koordinatorene nødvendige aktiviteter og 
distribusjoner i felt. Flere av koordinatorene som forlot 
lokasjonene i mars fortsatte å bidra til vårt arbeid digitalt.
Samarbeidet med beboerne i leirene var svært viktig for å 
kunne gjennomføre vårt arbeid i felt gjennom året. 
Beboere som er frivillige med oss er frivillige på lik linje 
med våre internasjonale feltarbeidere, og utgjør en stor 

andel av staben på de ulike lokasjonene. 

Endrede rekruteringsrutiner 
Kombinasjonen av Covid-19 pandemien og at Hellas har 
innført et nytt krav om at alle organisasjoner (NGOer) 
som arbeider med flyktninger og andre migranter i landet 
må registreres og godkjennes på nytt, gjorde at vi i 2020 
endret våre rekrutteringsrutiner. Vi krever nå at frivillige 
feltarbeidere må levere ytterligere informasjon før avreise, 
og rekrutteringsarbeidet har blitt mer omfattende. Alle som 
skal reise på feltoppdrag må være over 23 år gamle, kunne 
bidra i minst fire uker sammenhengende pluss en eventuell 
karantene, og gjennomgå et intervju med en av våre koordi-
natorer for internasjonalt arbeid. 

Vi gjør dette da vi ønsker å forberede personer som skal ut 
i felt på hva som venter dem, samt bekrefte at de er rustet 
for å jobbe med mennesker i en sårbar situasjon. Vi har 
innført en stipendordning slik at frivillige feltarbeidere kan 
få tilbakebetalt inntil 300 euro per måned de er i felt. 

Dette, kombinert med krav om et lengre opphold, sikrer 
kontinuitet av aktivitetene og har ført til at færre dropper 
feltoppdrag de har meldt seg til. Når personer som drar på 
feltoppdrag må være over lengre tid har vi også erfart at vi 
klarer oss med færre internasjonale frivillige feltarbeidere, 
og heller flere frivillige som er beboere i leirene. Denne 
utviklingen ser vi på som svært positiv. 

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet
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Spisskompetanse og utfordringer
I 2020 har vi satset enda mer på rekrutteringen av frivillige 
med kompetanse innenfor enkelte områder som vi be-
gynte med i 2019. Gjennom året har vi spesielt sett etter 
personer med relevant utdanning og erfaring med å jobbe 
med barn (som for eksempel førskolelærer, barneverns-
pedagog, sosionom, psykolog, m.m.), med undervisning 
(lærere og andre med lærerkompetanse), og personer 
som har jobbet i flyktningleirer tidligere. Samtidig har 
vi sett etter personer med IT-kompetanse, og personer 
som er fleksible med tanke på arbeidsoppgaver og som 
kan påta seg arbeidsoppgaver som innebærer snekring, 
rørleggerarbeid, prosjektering, m.m. 

Et av våre strategiske mål er til enhver tid å ha et tilstrek-
kelig antall frivillige feltarbeidere ved alle våre lokasjoner. 
Det er ytterst få situasjoner der vi har vært nødt til å 

kansellere aktiviteter på grunn av manglende feltarbeidere. 
Allikevel har det til tider i løpet av året vært utfordrende 
å rekruttere nok frivillige til hver lokasjon. Ved mangel på 
personell har vi i enkelte tilfeller flyttet frivillige feltarbeidere 
mellom lokasjoner og/eller rekruttert tidligere frivillige som 
har hatt mulighet til å reise til Hellas på kort varsel. 
Covid-19 pandemien har vært svært utfordrende med 
tanke på langsiktig rekruttering. Samtidig er flyktningsitua-
sjonen i Hellas, spesielt på øyene, i stadig endring, som har 
ført til at vi måtte kansellere eller relokalisere flere frivillige 
feltarbeidere. 

Pandemien og stadig endringer i felt vil være med på å 
påvirke aktivitetene våre i tiden fremover, og gjør at vi fort-
satt har et behov for spisskompetanse blant de frivillige vi 
sender ut.

Foto: Dråpen i Havet/Magnus 
Svensson

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet
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Lokallagenes fantastiske innsats
Vi har lokallag over hele landet som utgjør en viktig del av 
vårt informasjonsarbeid og som har et stort ønske om å 
støtte mennesker på flukt. Et mål for 2020 var å tilrette-
legge for flere fysiske samlinger med lokallagene, men på 
grunn av pandemien ble dette vanskelig. Vi fikk allikevel til 
et møte før landet stengte ned i mars da representanter 
fra administrasjonen og lokallagene møttes for å planlegge 
videre aktivitet og deltakelse. Det ble da bestemt at nav-
nene på noen av lokallagene skulle endres for å reflektere 
de nye fylkene i Norge. Per i dag har vi følgende lokallag:  

 Dråpen i Havet Telemark
  Dråpen i Havet Troms og Finnmark
  Dråpen i Havet Agder
  Dråpen i Havet Rogaland

  Dråpen i Havet Vestland
  Dråpen i Havet Buskerud
  Dråpen i Havet Møre og Romsdal
  Dråpen i Havet Trøndelag
  Dråpen i Havet Vestfold
  Dråpen i Havet Oslo/Viken
  Dråpen i Havet Innlandet

Lokallagene gjorde en fantastisk innsats gjennom året og 
bidro med å spre informasjon og skape oppmerksomhet 
rundt situasjonen i Hellas gjennom ulike lokale arrangemen-
ter. Disse inkluderte 1.mai appell i Tønsberg, aksjoner og ap-
peller i Trondheim og Stavanger, både før og etter brannen i 
Moria leir, informasjonskveld i Drammen, appell i Lillestrøm 
m.m. Mange bidro også med kronikkinnlegg i ulike lokalavi-
ser. Under Trygve Skaugs julekonsert-turne rundt omkring 
i landet holdt representanter fra lokallagene stand hvor de 
delte ut informasjonsmateriell. Julekonserten med blant 
annet Sondre Lerche og AURORA i Bergen, hvor inntektene 
gikk til Dråpen i Havet, var også takket være lokalt engasje-
ment. 

I 2021 vil vi i enda større grad legge til rette for at flest mulig 
som har vært i felt opprettholder engasjementet sitt 
gjennom å engasjere seg både lokalt og nasjonalt. 

Solidaritet, kreativitet og giverglede
Til tross for en usikker situasjon her hjemme, der de fleste 
av oss fikk hverdagen snudd på hodet, opplevde vi en enorm 
solidaritet med de aller mest sårbare i Europa – mennesker 
på flukt. Imens frykten for smittespredning i flyktningleirene 

Selv om 2020 ble et år der flere planlagte arrangementer måtte settes på vent, opplevde vi et enormt engasje-
ment for å støtte mennesker på flukt. Våre flotte lokallag bidro med appeller, kronikker og ulike 

informasjonsoppdrag. 

Engasjement i Norge

Foto: Dråpen i Havet

Foto: Dråpen i Havet Foto: Dråpen i Havet



32 33

Dråpen i Havet Årsrapport 2020 Dråpen i Havet Årsrapport 2020

var stor og situasjonen på Lesvos uholdbar, opplevde vi en 
givervilje og et engasjement helt uten sidestykke. 

I løpet av våren og forsommeren startet flere egne innsam-
lingsaksjoner til inntekt for Dråpen i Havet. Kreativiteten var 
stor og vi fikk blant annet meldinger om tre jenter på 6,7 
og 11 år som hadde designet en egen T-skjorte for barna 
i Moria, en folkehøgskole som løp for mennesker på flukt, 
kunstnere som donerte verkene sine, en person som 
«syklet» fra Oslo til Ålesund på ergometersykkel, livestream 
av gaming event, bodshow, yogatimer og mye, mye mer. 
Veldig mange valgte også å starte bursdagsinnsamlinger 
til inntekt for vårt arbeid. 

Den forferdelige brannen i Moria leir i begynnelsen av sep-
tember utløste videre engasjement og givervilje. En av de 
som ble berørt av bildene fra Lesvos var Andreas 
Lindrupsen fra Oslo. Litt tilfeldig valgte han Dråpen i Havet 
fordi han visste vi var en relativt liten organisasjon som var 

en innsamling. 
Jarle Bugge Wesseltoft samlet en rekke artister og ga ut 
CD-boka «Håp – Musikk for medmenneskelighet», der 
overskuddet fra boka ble delt mellom Dråpen i Havet, Ki-
trinos Healthcare og Lesvos Solidarity. Daniel Kvammen 
laget et munnbind med en dråpe og sitat fra låta «Er det 
lov å leve?». 

Artisten Trygve Skaug velger seg ut et prosjekt han vil bidra 
og samle inn penger til hvert år, og i 2020 falt valget på Drå-
pen i Havet. Han har lenge engasjert seg for mennesker på 
flukt, men ble særlig preget av den vanskelige situasjonen 
for beboerne i flyktningleiren Moria på øya Lesvos i Hel-
las. På Langfredag inviterte han til digital konsert fra gamle 
Deichman bibliotek sammen med Eva Weel Skram og Tor-
geir Waldemar. Konserten samlet over 40 000 deltakere og 
det ble samlet inn rundt 1,3 millioner kroner. Gjennom året 
fortsatte han innsamlingsarbeidet, både gjennom 
Instagram og julekonserter rundt omkring i landet. 

 
Dråpenfestivalen

8-10.mai 2020

program

• Trude Jacobsen, generalsekretær/grunnlegger av
•  Heidi Mogstad, rapportforfatter og frivillig feltarbeider
• Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet 

Norge  
• Annette Groth, journalist og frivillig felt- 

arbeider

Ordstyrer var advokat Kim Gerdts og det var musikalsk inn-
slag ved Gaute Ormåsen. Begge tidligere frivillige feltarbei-
dere for Dråpen i Havet.

Årets frivillige innsamler 2020: Arne Martin Thingnes - Go 
for it! 
Innsamlingsrådet kåret Arne Martin Thingnes til årets frivil-
lige innsamler 2020. I 2019 valgte Arne Martin å bruke sine 
første måneder av pensjonisttilværelsen til å skape blest 
rundt situasjonen for mennesker på flukt, samtidig som han 
samlet inn penger til Dråpen i Havet. Dette gjorde han ved å 
GÅ hele veien fra Arendal til Lesvos, nærmere 3000 kilome-
ter. På turen hadde han med seg kamera, slik at publikum 
kunne følge reisen på Facebook-siden «Go for it». I tillegg 
benyttet Arne Martin turen til å besøke både frivillige 
hjelpearbeidere og organisasjoner som arbeider med 
mennesker på flukt. Dette ga publikum innsikt i arbeidet 
som gjøres. Tre slitte sko-par senere ankom han Lesvos, på 
frivillighetens dag 5. desember 2019.

Dråpen i Havet arkiveres for fremtiden 
Det var med store glede vi mottok nyheten om at arkiv-
verket hadde plukket ut Dråpen i Havet som én av flere orga-
nisasjoner med betydning for utviklingen av Norge.  Nesten 
1000 bedrifter og organisasjoner fra privat sektor er en del 
av den nasjonale bevaringsplanen, med mål om å 
undersøke og bevare privatarkiv for fremtiden. Dråpen i 
Havet kategoriseres under samfunnsområdet frivillighet 
og internasjonale organisasjoner, sammen med organisa-
sjoner som Amnesty International, Leger uten grenser og 
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål.
 

til stede i Hellas, og startet en FB-innsamling. I løpet av få 
dager hadde det ramlet inn svimlende 2,9 millioner kroner. 

Artiststøtte
En lang rekke artister bidro til å samle inn penger til Dråpen 
i Havet gjennom streamede konserter, inkludert vår egen 
Dråpen-festival, som gikk over tre dager. I en tid der de fleste 
var nødt til å avlyse egne konserter var det ekstra rørende å 
se hvor mange av våre kjente og kjære artister som ønsket 
å stille opp for mennesker på flukt. Samlet sett, og i fare for 
å glemme noen, kan følgende artister nevnes; Jan Eggum, 
Jonas Alaska, Åse Kleveland, Moddi, Arve Tellefsen, Ane 
Brun, Sivert Høyem, Maj Britt Andersen, Kjetil Bjerkestrand, 
Arghavan Agida, Kari Svendsen, Lars Klevstrand, Knut Rei-
ersrud Band, Orkesterkollektiver, Stephen Ackles, AURORA 
og Sondre Lerche. Dumdum Boys’ alter ego Racer ga ut en 
nyinnspilling av Ole Pause låt «Ruben bærer lyset» til inntekt 
for Dråpen i Havet. Admiral P kom med ny sang på slutten 
av året, «Krig løser ikke problem» og startet i den forbindelse 

I desember hadde det kommet inn totalt 2,4 millioner kro-
ner. I forbindelse med julekonsertene utarbeidet vi plakater 
med Trygve Skaugs tekster, som han tidligere hadde delt 
på sosiale medier.

Ringvirkninger av frivillig feltarbeid i Hellas
I februar lanserte vi rapporten «Ringvirkninger av frivillig 
feltarbeid i Hellas» skrevet at tidligere feltarbeidere Heidi 
Mogstad og Jesper Haugan. Rapporten ser nærmere hva 
det er som gjør at nordmenn deltar i det frivillige arbeidet 
i Hellas, og hva som skjer når de kommer tilbake til hver-
dagen i Norge. Mer konkret tar rapporten for seg hvordan 
opplevelsene av det å være frivillig påvirket deres holdnin-
ger, engasjement og adferd. 

I forbindelse med lanseringen holdt vi 3.februar et arran-
gement på Skatten i Oslo, der rapportforfatterne la frem 
rapporten etterfulgt av en paneldebatt med følgende del-
takere:  
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Givere og samarbeidspartnere  
Frykten for koronasmitte i flyktningleirer, de ekstreme boforholdene og senere brannen i Moria leir utløste i 

2020 et enormt folkeengasjement som også gjenspeiles i våre innsamlede midler. Dråpen i Havet mottar ikke 
statlige midler, og er helt avhengig av støtte fra privatpersoner og næringsliv. 

Ny logo og design
Arbeidet med ny logo og design som ble påbegynt i 2019, 
ble ferdigstilt i 2020, der vi gikk over til et enklere uttrykk 
med en havblå dråpe og navnet på organisasjonen. I 
tillegg gikk vi over til nye fonter og fargekoder til bruk på 
trykt materiell og nettside.

Ny nettside under arbeid
Hovedmålet for nettsiden er «å sikre aktuell og relevant 
informasjon knyttet til Dråpen i Havet sitt arbeid ved å fo-
kusere på aktualitet/nyheter, hvordan registrere seg som 
frivillig, informasjon om lokasjoner, samt informasjon om 
hvordan man kan bidra med donasjoner og salg av gaver 
med mening gjennom nettbutikken». 

Vi har videreført arbeidet med gode rutiner som ivaretar 
at innholdet på nettsidene er relevant, med bilder, headin-
ger og struktur. På grunn av Covid-19 pandemien har det 
skjedd flere endringer i aktiviteter og hvordan vi jobber. 
Innholdet på feltarbeider og lokasjonssider har derfor 
jevnlig blitt oppdatert for å sikre at informasjonen på 
nettsiden samsvarer med hva som skjer i felt. Vi har også 
gjort endringer på ulike sider, blant annet slått sammen 
feltarbeidersiden til én side for bedre brukervennlighet. 

Arbeidet med ny nettside har tatt mye tid, både det å gå 
gjennom strukturer og finne gode løsninger for best mulig 
brukervennlighet. Til dette arbeidet har vi fått god hjelp 
av konsulentselskapet Epinova som har utviklet den nye 
siden, bidratt med ny design og nye løsninger. Siden vil bli 
lansert i begynnelsen av 2021. 

Flere publiseringer
I 2020 har vi publisert 45 innlegg på nettsiden. I gjennom-
snitt blir dette 3-4 innlegg i måneden. Dette er en økning 
sammenlignet med 2019, da vi publiserte 30 nyhetssaker 
og historier fra felt.  

De tre mest leste sakene på nettsiden i 2020 var: 
  /moria-totalskadd-50erikkenok/ (2 297 sidevisnin-
ger) 
  /en-knust-drom-om-en-trygg-ungdomstid/ (1 087 
sidevisninger) 
  /28-timer-pa-lesvos/ (813 sidevisninger) 

Årsrapporten for 2019 ble publisert på norsk og engelsk, 
mens rapporten «Ringvirkninger av frivillige feltarbeid» ble 
publisert på norsk. 
 
Enorm økning i mottakere av nyhetsbrev
I løpet av 2020 har vi sendt ut fem nyhetsbrev (mars, juni, 
august, november og desember) på norsk og engelsk. I 
nyhetsbrevene har vi informert om vårt arbeid i felt, lenket 
til relevante nyhetsartikler og blogginnlegg, og reklamert 
for våre symbolske gaver og produkter i nettbutikken.  

Vi har flest mottakere av vårt norske nyhetsbrev. I de-
sember 2020 var det 2481 mottakere til det norske ny-
hetsbrevet og 934 mottakere til det engelske. Dette er en 
prosentøkning på 100,73% for det norske nyhetsbrevet og 
26,39% for det engelske. I desember 2019 hadde vi 1236 
nyhetsbrevmottakere til vårt norske nyhetsbrev og 739 til 
vårt engelske. 

Vårt kommunikasjonsarbeid 

En viktig del av Dråpen i Havet sitt formål er å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. 
Dette gjør vi blant annet gjennom nettsiden, sosiale medier, foredrag og medieinnsalg. 

I 2020 fortsatte vi vårt kommunikasjonsarbeid i henhold til kommunikasjonsplattformen som ble utarbeidet i 
2019. Plattformen er basert på Dråpen i Havet sin Strategiske Plan for 2019-2020, og dens overordnete 

målsetning og fokusområder. 

Økt gjennomsnittsbeløp fra fastgivere 
Fastgivere bidrar med å gi oss forutsigbarhet på inntekts-
siden, noe som igjen gjør oss bedre i stand til å planlegge 
aktiviteter på våre ulike lokasjoner. I motsetning til 2019 
hadde vi ikke et eget team som jobbet med å rekruttere 
fastgivere, og fokuset i 2020 ble derfor i stor grad å øke 
inntektene fra den eksisterende fastgivergruppen, i tillegg 
til å øke beløpene på fastgivere som kom inn via web-skje-
ma. 

En av aktivitetene som ble gjennomført for å oppnå dette 
var en beløpsøkning-kampanje rettet mot et tilfeldig utvalg 
eksisterende fastgivere. Videreutvikling og eksperimen-
tering med fastgiverskjemaet på nettsiden bidro også til 
at nye fastgivere ga høyere beløp. Gjennomsnittsbeløpet 
på avtaler som hadde første innbetaling i januar 2020 lå 
på 149 kroner, mens fastgivere som ga sitt første beløp 
i desember i gjennomsnitt ga 197 kroner. Totalt steg 
gjennomsnittsverdien på fastgiveravtalene med 32 kroner 
i 2020.

I utgangen av 2020 hadde Dråpen i Havet 1476 fastgivere 
som bidro med 262 000 kroner i måneden.

Facebook den største inntektskilden
I fjor, som året før, var Facebook en viktig innsamlings-
kanal. I 2019 ble det opprettet rett i underkant av 1000 
innsamlingsaksjoner for Dråpen i Havet, og det ble samlet 
inn i overkant av 6 500 000 kroner. I 2020 økte antallet 
innsamlingsaksjoner opprettet med nesten 50% til 1457, 
og totalt samlet disse aksjonene inn rett i overkant av 10 
000 000 kroner. Litt under halvparten av disse midlene 
ble samlet inn i september i dagene etter brannen i Moria. 
Dråpen i Havet opprettet ingen egne aksjoner i forbindelse 
med brannen, men det folkelige engasjementet var stort, 
og mer enn 400 mennesker valgte å samle inn midler til 
Dråpen i Havet. En ekstern innsamlingsaksjon initiert av 
en privatperson fikk god spredning i ulike Facebook-grup-
per og endte opp med å samle inn 3 000 000 kroner.

En dobling av Vipps-innbetalinger
Vipps blir en stadig viktigere kanal for givere, og spesi-
elt førstegangsgivere. I overkant av en femtedel av alle 
innsamlede midler i løpet av året kom inn via Vipps, noe 

som utgjør en dobling fra året før. Samarbeidet med Trygve 
Skaug, som fikk tildelt sitt eget Vipps-nummer, var spesielt 
vellykket.

Problemet rundt identifisering av Vipps-givere er delvis løst 
gjennom lisens i et program som vasker data fra Vipps mot 
Folkeregistrert. Responsen fra givere som har blitt kontak-
tet i etterkant gjennom takke-SMS og i fastgiverkampanjer 
har vært god, og vi opplever at støttespillere setter pris på 
at Vipps-bidragene nå anerkjennes og takkes for på en bed-
re måte enn hva vi kunne gjøre tidligere.

Bidrag fra ulike tilskuddsordninger og andre tilskudd
Dråpen i Havet mottar fortsatt ingen statlige midler, da 
vi faller utenfor statlig tilskuddsordninger som ligger 
innunder Utenriksdepartementet og Norad, da Hellas ikke 
klassifiseres som utviklingsland.

I 2019 registrerte Dråpen i Havet seg som en norsk huma-
nitær organisasjon under Active Citizens Fund EØS-midler, 
og fikk i 2020 støtte til å gjennomføre workshops med vår 
samarbeidspartner det greske flyktningrådet, Greek Coun-
cil for Refugees (GCR), med fokus på enslige mindreårige 
og barn på flukt.  

I løpet av året fikk vi støtte fra Storebrand under tilskud-
dordningen “Vi heier på”, fra MF-studentenes hjelpefond, fra 
ungdomsorganisasjonen A Step Closer og fra Interfloras 
Humanitære fond. Vi fikk også et større bidrag fra Norske 
Kvinners Sanitetsforening, og fra ulike streamede konser-
ter og andre arrangement knyttet til Covid-19 pandemien 
og de ekstreme forholdene i Moria leir på Lesvos (se eget 
vedlegg). 

Uvurderlige tjenester fra bedriftspartnere
Vi vil rette en stor takk til alle våre bedriftssamarbeidspart-
nere for både den økonomiske støtten og andre verdifulle 
bidrag i løpet av året; Epinova som har utviklet vår nye 
nettside og United Works som fortsetter å drifte den, Ernst 
& Young som har gitt oss et nytt økonomisk styringsdo-
kument, Habberstad som har gitt oss IT-støtte og råd for 
omdømmebygging, PGP-Gosh for hjelp til informasjonsma-
teriell, og Design Container for videreutvikling av feltarbei-
derprogrammet “Drop Field Training”. 

Foto: Dråpen i Havet
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  Admiral P vil ha deg med på årets julegave- inn-
samling 146 464 kroner (3 500 reaksjoner, desember 2020) 
  #50erikkenok! Krever evakuering av Lesvos nå! (3 
000 reaksjoner, september 2020)
  Moria refugee camp is totally burnt down to the 
ground and the extinguishing work is still ongoing. (2 700 
reaksjoner, september 2020)

Dråpen i Havet i media
Et fokusområde innen kommunikasjonsarbeidet har vært 
å «jobbe strategisk mot media og myndighetskontakter for 
å få fokus og synlighet på situasjonen i Hellas, og andre 
steder vi i strategiperioden måtte være». I 2020 har vi 
jobbet mot media ved å skrive kronikker, stille til intervju og 
sende ut pressemeldinger om vårt arbeid og situasjonen 
for flyktninger og migranter i Hellas. 

Vi har gjennom året vært tydelige i media og fått enormt 
mye oppmerksomhet, både i forbindelse med de ekstreme 
forholdene i Moria leir som vi dokumenterte på begynnel-
sen av året, situasjonen for enslige mindreårige, angrepene 
mot våre feltarbeidere på Lesvos, Covid-19 pandemien i 
greske flyktningleirer, og da Moria leir brant ned. Listen over 
saker der vi enten ble intervjuet eller omtalt er lang og om-
fatter både nasjonale og lokale medier (se eget vedlegg), 
og ved et par anledninger også internasjonale medier.

Generalsekretær Trude Jacobsen har blitt intervjuet en 
rekke ganger av blant annet Bistandsaktuelt, NRK, TV2 og 
VG om coronaviruset og flyktningleirene, enslige mindre-
årige og brannen i Moria leir. Psykisk Helse hadde også 
et portrettintervju med henne. I tillegg har leder for kom-
munikasjon og innsamling blitt intervjuet av Riksradioen, 
Transitmagasin og Vårt land, leder for internasjonalt arbeid 
ble intervjuet av den belgiske avisen De Wereld Morgen og 
ansatte i Hellas, inkludert koordinatorer, har blitt intervjuet 
av Klassekampen, Bistandsaktuelt, NRK, TV2, Aftenposten 
og Dagbladet m.m. 

Vi fikk mye oppmerksomhet i forbindelse med alle de 
fantastiske artistene som stilte opp og arrangerte digitale 
konserter til inntekt for Dråpen i Havet. Arrangementene 
inkluderte en 3-dagers Dråpen-festival men en rekke kjente 
artister og konserten til Trygve Skaug på Langfredag med 
over 40 000 deltakere og innsamling av imponerende 1,4 
millioner kroner på en kveld.

Vi har hatt flere kronikker på trykk i Klassekampen, Transit 
Magasin, Agenda Magasin, Vårt Land, Drammens Tidende 
m.m. Ved siden av administrasjonen har både styreleder, 
lokallagskoordinatorer og frivillige feltarbeidere bidratt med 
egne kronikker. 

Samarbeid med andre og populær #
Med bakgrunn i den prekære situasjonen i Moria flyktnin-
gleir på begynnelsen av året tok stadig flere til orde for 
at resten av Europa i større grad måtte være med å ta et 
ansvar og bidra til å relokaliserere mennesker på flukt.

I mai tok Dråpen i Havet initiativet til et politisk opprop, og 

Symbolske gaver er populært
Salg i nettbutikken fortsetter å stige. Antall transaksjoner i 
nettbutikken har i 2020, en økning på 80,55% fra 2019 (øk-
ningen fra 2018 til 2019 var 60%). I 2020 solgte vi for 731 
772,50 kroner (1 439 transaksjoner) sammenlignet med 
464 640 (797 transaksjoner) i 2019. Vi hadde et ekstra 
fokus på annonsering av symbolske gaver i nettbutikken 
i november og desember. Vi oppdaterte tekstinnhold på 
alle symbolske gaver, og laget nye gavebevis med ny logo. 
I november og desember 2020 var salget i nettbutikken 
572 050 kroner sammenlignet med 333 615 kroner i sam-
me periode i 2019.  

De mest populære symbolske gavene i nettbutikken 2020: 
  Vinterjakke 
  Sovepose 
  Pledd 

Flere følgere på sosiale medier
Facebook (FB) og Instagram har vært de viktigste sosiale 
medier-kanalene gjennom året. Målet om å få 30 000 
følgere på FB-siden innen årsslutt ble nesten nådd med 29 
051 følgere. Dette var en økning på rundt 9000 følgere fra 
året før. FB-gruppen har totalt 30 450 medlemmer. 

På Instagram hadde vi ved årets slutt 5850 følgere som er 
litt lavere enn oppsatt mål på 7000 følgere, men over 1000 
flere enn året før. Vi har sett et økt engasjement på poster 
tilpasset Instagram og visuelle poster og oppdateringer 
fra felt, samt hyppigere publiseringer på Instagram story. 

Twitter endte på 859 følgere mot mål på 1500 og 
LinkedIn med 831 følgere mot mål om 1000 følgere. Disse 
kanalene ble ikke så mye brukt annet enn til å få ut politis-
ke budskap eller utlyse stillinger.

Vi har på både FB og Instagram hatt et stort fokus på 
innlegg og innhold som viser alt det vi gjorde i felt til tross 
for restriksjoner og midlertidige nedstengninger. Situasjo-
nen på Lesvos og i Moria leir fikk mye oppmerksomhet 
grunnet de ekstremt krevende forholdene, kampanjen 
rundt evakuering av barn fra Moria, og ikke minst brannen 
i Moria leir som rammet over 12 000 mennesker på flukt. 

På FB har vi i enda større grad brukt stemmen vår for å 
uttrykke hva vi mener om forholdene i leirene i Hellas og 
hva vi mener de folkevalgte bør gjøre. Vi opplevde til tider 
stor diskusjon i kommentarfeltene til poster som ble lagt 
ut, deriblant noen kritiske røster. Dette ble stort sett fulgt 
opp med hyggelige svar. I noen tilfeller valgte vi å stenge 
kommentarfeltet da vi mente dette var nødvendig ut ifra 
kommentarenes karakter, det vil si hvis de var preget av 
personangrep og/eller hadde rasistisk innhold. 

Våre koordinatorer har gjennom året hatt flere interaktive 
prosjekter for beboerne i leirene, blant annet gjennom 
«English with Drops» - en FB-gruppe hvor leirbeboere kun-
ne følge engelskundervisning på nett. 

De tre FB-postene med flest reaksjoner i 2020 var:

Da Moria leir brant ned 9.september 2020, var det en enorm tilstrømning av brukere til nettsiden vår. 

Flere brukere på nettsiden
I 2020 har vi hatt 89 800 brukere på nettsiden. Dette er en økning på 46,20% fra 2019 (61 423). I 2019 var økningen fra 
2018 på 27,50%. Antall sidevisninger har i 2019 økt med 7,45% fra 2019.  

Tiden benyttet på nettsiden har sunket med 32,74% fra 2019. Fra 2018 til 2019 hadde vi en økning på 17% i gjennom-
snittlig økt varighet. Fluktfrekvensen, altså andelen økter som kun har én sidevisning, har økt fra 2019 (6,34%).  

Den største brukergruppen vår på nettsiden er i likhet med 2018 og 2019 mellom 25-34 år (25,16%). Deretter kommer 
aldersgruppene mellom 55-64 (19,39%), 45-54 (15,85%), 65+ (15,37%), 35-44 (13,65%) og 18-24 (10,58%). 

65,8% av de som besøkte nettsiden vår i 2020 var kvinner, og 34,2 % menn. Det var dermed en liten økning i antall menn 
som besøkte nettsiden vår (25% i 2019).  
 
I likhet med fjoråret kommer mesteparten av våre brukere fra Norge (74,5%), deretter USA (6%), Storbritannia (3,2%), 
Hellas (2,7%), Tyskland (1,7%) og Nederland (1,15%). Litt under halvparten av all trafikken vår til nettsiden kommer fra 
organiske søk (48,2%). Sosiale medier står for 32,7% av trafikken, med Facebook som desidert største kanal (94,6%).
Disse tallene er svært like fjorårets.  
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inviterte følgende organisasjoner til å signere og stille seg 
bak; Care, Redd Barna, Amnesty, Flyktninghjelpen, Norsk 
Folkehjelp, NOAS og Kirkens Nødhjelp. Oppropet som ble 
sendt til Justisministeren på vegne av organisasjonene, 
tok særlig for seg at Norge måtte imøtekomme Hellas 
bønn om at flere europeiske land måtte ta imot sårbare, 
mindreårige flyktninger. Organisasjonene oppfordret Nor-
ge til i første omgang å ta imot 750 flyktninger fra Hellas, 
en kombinasjon av enslige mindreårige og barnefamilier 
som er ekstra sårbare.

For økt politisk oppmerksomhet om situasjonen henvend-
te vi oss også til alle de politiske partiene representert på 
Stortinget. Vi fikk svar fra AP, SV, MDG og Rødt. Vi sendte 
også inn en høringsuttalelse i forbindelse med Kommu-
nal – og forvaltningskomiteens behandling av mottak av 
asylsøkere fra Hellas.

I samarbeid med flere andre organisasjoner deltok vi i 
løpet av våren og høsten på en rekke markeringer for 
politisk oppmerksomhet om situasjonen i Moria, både før 

og etter brannen. Generalsekretæren holdt flere appeller på 
ulike markeringer. I tillegg holdt leder for kommunikasjon 
og innsamling en appell og flere av fylkeslagskoordinatore-
ne deltok med appeller på lokale arrangementer.

#50erikkenok og FB-ramme
Etter brannen i Moria lanserte vi emneknaggen #50erik-
kenok som et politisk opprop etter at Regjeringen la frem 
at de ville hente ut 50 personer fra greske flyktningleirer, 
fortrinnsvis syriske småbarnsfamilier. Vi inviterte organisa-
sjonene nevnt ovenfor til å være med å spre emneknaggen 
i tillegg til at vi delte bredt på egne sosiale medier og laget 
en ramme til å legge på FB profilbilde. Dette spredde seg 
raskt og etter hvert levde #50erikkenok sitt eget liv, og ble 
brukt av flere av de store humanitære aktørene i deres 
videre kampanjearbeid.
 

Organisering, hendelser og medarbeiderundersøkelse 
I overgangen fra 2019 til 2020 styrket vi staben vår med to 
nye medarbeidere til å lede avdelingene kommunikasjon 
og innsamling, og operativt internasjonalt arbeid. Ved å 
slå sammen innsamling og kommunikasjon ønsket vi 
at alle medarbeidere som jobber med nettsider, sosiale 
medier og innsamling, skulle jobbe tettere sammen, noen 
vi har lykkes med. Etableringen av to nye avdelinger er et 
resultat av gjennomgangen av vår organisasjonsstruktur 
i 2019.  

Dråpen i Havet har vært rammet av noen alvorlige hen-
delser i løpet av 2020. Særlig var det krevende på starten 
av året da høyre-ekstreme grupper gikk til angrep på våre 
feltarbeidere og andre organisasjoner. Likevel har antallet 
innrapporterte uønskede hendelser gått betraktelig ned, 
sammenlignet med 2019.  

I medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i mai 
2020, der respondentene besto av ansatte ved hovedkon-
toret, samt koordinatorer som hadde vært lenge med oss, 

kunne vi se en forbedring og økt tilfredshet på mange om-
råder. Likevel har vi også definert områder med nedgang 
eller områder med fremgang som er mindre enn målset-
ningen. Totalt 17 personer svarte på undersøkelsen. 

Stagona og nye registreringskrav 
I juni etablerte vi et gresk underkontor kalt Stagona, som 
betyr Dråpe på gresk, og som gir oss muligheten til å an-
sette nøkkelpersonell under greske kontrakter. Underkonto-
ret er lokalisert i byen Mytilene på Lesvos og hadde i løpet 
av året seks ansatte: en «operations coordinator» med 
ansvar for operativt arbeid lokalt, en «programme coordina-
tor» med særlig fokus på å støtte programarbeidet i leirene 
og å sikre kunnskapsdeling mellom de ulike stedene vi job-
ber, en juridisk representant og tre feltkoordinatorer.  Målet 
er at vi etter hvert skal ha 20 ansatte ved underkontoret.   

Stagona har mottatt ISO 9001-sertifisering etter inspeksjon 
av aktiviteter og arbeid, dvs. dokumenter som omhandler 
økonomi, rekrutteringsprosesser, evalueringer og program-
områder.  

Organisasjon og utvikling  
I løpet av 2020 har det skjedd store endringer i vår organisering og struktur. Vi har etablert to nye avdelinger 

ved hovedkontoret i Norge, en med ansvar for kommunikasjon og innsamling og en med ansvar for operativt 
internasjonalt arbeid, og ansatt nye medarbeidere. 

I løpet av året har vi også styrket den operative delen i Hellas ved å etablere et gresk underkontor, som gir oss 
muligheten til å ansette nøkkelpersonell under greske kontrakter. 

Generalsekretær 

Leder for HR-og beredskap

HR koordinator, rekruttering 

HR og beredskapskoordinator

Leder for kommunikasjon og 
innsamling 

Kommunikasjonskoordinator,
Innsamling og giverservice

Kommunikasjonskoordinator,
sosiale medier og innhold

Kommunikasjonskoordinator, 
web og innhold

Leder for internasjonalt arbeid

Head of Operations /Head of
programmes, Greece

Myndighetskontakt, Hellas  

(Organisasjonskart pr 31.12.20)
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Dråpen i Havet har tidligere vært registrert i det greske 
departementet for samfunnssikkerhet, men grunnet nye 
registreringskrav, introdusert av det greske departemen-
tet for migrasjon og asyl i mai, har vi i 2020 vært nødt til 
å sende inn søknad om registrering på nytt. Vår juridiske 
representant i Hellas er tilknyttet hovedkontoret i Norge 
og vi har dermed vært i stand til å gjennomføre denne pro-
sessen. I andre halvdel av 2020 har vi brukt mye tid, energi 
og mange ressurser på å samle og oversende nødvendige 
dokumenter til greske myndigheter.  

Ny visjon og nye verdier
I arbeidet med nye strategi for organisasjonen, som har 
vært en involverende prossess der alle de ansatte har 
deltatt, vedtok styret en ny visjon og nye verdier for orga-
nisasjonen med utgangspunkt i vårt formål som er å yte 
støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om 
flyktninger og andre migranters livssituasjon. Der det er 
aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres 
mødre.

Vår visjon
«Dråpe for dråpe, skaper vi et hav av forståelse for men-
nesker på flukt og bidrar til en verden der alle 
møtes med respekt, og menneskerettigheter blir ivaretatt 
og verdsatt» 

Visjonen er ikke en definisjon på hvor vi befinner oss i dag, 
men en nærmest uoppnåelig ambisjon for 
fremtiden. Det er vårt arbeid i det daglige og langsiktig 
planer som hjelper oss på veien mot visjonen. 
 
Våre verdier
Dråpen i Havets medarbeidere og frivillige i alle ledd av 
organisasjonen skal identifiseres gjennom 
våre verdier ved å være: 
D Dedikert 
R Respektfull
O Oppriktig
P Proaktiv
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Virksomhetens art og hvor den drives  
Dråpen i Havet (DiH) er en humanitær organisasjon som i 2020 hadde hovedkontor i 
Oslo. Organisasjonens formål er å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre 
informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt 
vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. 

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

I 2020 jobbet organisasjonen aktivt inne i 3 flyktningleirer i Hellas, samt at det i tillegg 
har vært driftet egne senter og aktiviteter utenfor leirene Moria på Lesvos og Vathi på 
Samos. Totalt 250 personer har jobbet med oss som feltarbeidere i 2020. På alle 
stedene DiH jobber har våre aktiviteter vært fordelt på følgende fire fokusområder; 
humanitær bistand, integreringstiltak, uformell utdanning, 
fellesskap/kapasitetsbygging. På starten av 2020 opplevde vi økt trusselnivå på øya 
Lesvos, der høyreekstreme samlet seg og gikk til fysisk angrep på både flyktninger 
og feltarbeidere fra flere organisasjoner. Våre feltarbeidere ble også utsatt for 
angrep, noe som førte til en umiddelbar, midlertidig evakuering av alle våre fra 
Lesvos. Vi valgte, da vi gjenopptok arbeidet på øya, å legge ned våre to Drop-senter 
i landsbyen Moria, da disse var særlig utsatt for sabotasje og angrep, og fokusere på 
arbeidet inne i leiren. I september 2020 brant Europas største flyktningleir, Moria ned 
til grunnen. Vårt arbeid i denne leiren dreide seg om de flere hundre enslige 
mindreårige i leiren, men disse ble umiddelbart etter leiren evakuert til fastlandet. En 
ny leir ble satt opp på fem dager på en ny lokasjon på øya, og vi ble forespurt om å 
bistå inne i denne med helt nye aktiviteter. Vårt hovedfokus i ny leir ble å sikre 
muligheten for å få vasket klær, da tilgangen på vann var svært begrenset i leiren. Få 
uker etter brannen hadde vi etablert et vaskerikonsept, der vi vasker, ved hjelp av 
lokale vaskerier, over 5500 kg klær hver uke.  

I april 2020 kom det nye krav til organisasjoner som skulle jobbe med flyktninger i 
Hellas, og vi har brukt store ressurser på å skaffe nødvendig dokumentasjon, samt å 
etablere et underkontor i Hellas da dette ble krevet. Underkontoret har også 
gjennomgått ISO-sertifisering. 
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Vårt arbeid under pandemien 
Covid-19 har påvirket vårt arbeid i stor grad. I Hellas ble det innført portforbud i mars 
2020, og vi valgte da å evakuere og sende aller fleste feltarbeiderne tilbake til sine 
hjemland. Totalt 28 personer ble hjemsendt i starten av pandemien. Vi beholdt et 
kjerneteam på plass, samt at de hjemsendte koordinatorene fortsatte arbeidet fra 
sine hjemland, blant annet ved å utvikle og videreføre våre undervisningsopplegg 
online. Distribusjon av nødvendig mat, klær, sko og utstyr har vært viktig i 2020, og vi 
har klart å gjennomføre dette ved å knytte til oss enda flere frivillige blant flyktningene 
som selv bor i leirene. På denne måten har vårt team på utsiden av leirene kunne 
skaffe og pakke nødvendig utstyr, og våre team på innsiden har kunnet gjennomføre 
selv distribusjonen. Særlig viktig i første halvdel av 2020 ble det å skaffe nok 
smittevernsutstyr som ansiktsmasker, engangshansker og antibac til leirene. 
Sommeren 2020 åpnet det gradvis opp i Hellas, og vi kunne gjenoppta arbeidet inne i 
leirene, dog med mange restriksjoner med tanke på antall mennesker tilstede på de 
ulike aktivitetene. Hele året har vært preget av høy grad av uforutsigbarhet og 
stadige endringer på grunn av pandemien. Våre ansatte i Oslo har for det meste 
jobbet på hjemmekontor siden mars.  

Vi har totalt hatt tre tilfeller av medarbeidere med påvist Covid-19 smitte. Det første i 
begynnelsen av pandemien og de to andre mot slutten av året. Ingen av disse 
utgjorde en smittefare for sårbare personer i flyktningleirer. Alle våre feltarbeidere er 
pålagt karantene og jevnlig testing i henhold til våre Covid-19 retningslinjer. Totalt har 
vi måttet kansellere 124 planlagte feltarbeidere på grunn av restriksjoner eller forhold 
rundt covid-19. 

Styret og administrasjonen 
Styret fikk en ny sammensetning etter årsmøtet i august 2020 og har i året som har 
gått hatt følgende medlemmer: 
Turid Lilleheie – styreleder  
Trude Jacobsen – styremedlem  
Elina B. Bjørck – styremedlem (valgt til nestleder ved konstituering) 
Anders Horn – styremedlem 
Ole Petter Heggestad – styremedlem frem til august 2020. Deretter varamedlem 
Rasmus Mo – styremedlem 
Kim Gerdts – styremedlem fra august 2020 
Flavia Forster – varamedlem fra august 2020 
 
Administrasjonen ledes av grunnlegger Trude Jacobsen, generalsekretær, fast ansatt 
siden 04.04.16.  
 
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat 
Organisasjonen har i 2020 fått inn totalt 30 058 191 kroner. Dette er en betydelig 
økning på 122% sammenlignet med året før. Størstedelen av inntektene kommer fra 
private donasjoner, mens 687 263 NOK, dvs ca 2,2% av den totale inntekten kommer 
fra varer, både fysiske og symbolske, solgt i organisasjonens nettbutikk. 
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Forbrukte midler i 2020 var på 16 763 521 kroner, noe som er økning på 66% 
sammenlignet med året før. Av dette er 13.750.783 kroner benyttet til direkte 
formålstjenlige aktiviteter, noe som er 5 759 533 NOK mer enn året før, og i prosent 
en økning på 72% sammenlignet med året før. 
 
Den sterke økningen i donasjoner må ses i sammenheng med oppmerksomheten 
som ble Dråpen i Havet og flyktningene på Lesvos til del i forbindelse med 
angrepene på våre frivillige, pandemi, brannene i Moria og spørsmålet om 
evakuering av flyktninger til Norge og andre europeiske land. Nivået på donasjoner 
svinger naturlig over tid, og styret fant det derfor riktig å holde noe tilbake på 
pengebruken, selv om forbrukte midler også økte mye. Det har også vært viktig for 
styret i Dråpen i Havet å være sikre på at donasjonene når fram til formålet. 
Administrasjonen har derfor avstått fra å inngå samarbeid med andre aktører der 
transparens og dokumentasjon av pengebruk ikke har vært tilfredsstillende. 
Organisasjonen har ved utgangen av 2020 en egenkapital på kroner 19 111 291. 
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. En rapport på hvordan arbeid 
som frivillig feltarbeider påvirker de som reiser ut, ble presentert i februar 2020, og 
funnene tyder på at mange opplever at man endres som menneske etter å ha bidratt 
frivillig i felt.  
Innledende møter med Universitetet i Bergen ble startet i 2020 med planer om et 
forskningsprosjekt i løpet av de kommende årene, der fokuset vil være på de frivillige 
flyktningene som jobber med organisasjonen inne i leirene.  
Gjennom et samarbeid med den greske organisasjonen Greek Council for Refugees 
har vi gjennomført to workshops med støtte fra EØS-midlene med fokus på 
frivillighåndtering og arbeid med særlig sårbare personer/enslige mindreårige.  
 
Organisasjonen driver kontinuerlig utviklingsaktiviteter for flyktninger i Hellas. 
Utviklingsaktivitetene går ut på tilrettelegging og tiltak for å gi flyktningene som står 
fast i Hellas en mer meningsfull ventetid. Eksempler på dette er språkundervisning i 
språkene engelsk og gresk og dataundervisning. I tillegg har det vært fokus på 
integreringstiltak og informasjon for alle som etterhvert flytter ut av leirene og skal 
klare seg i det greske samfunnet på egenhånd.  
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2020 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 tilfredsstillende. Den årlige 
medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mai 2020, og 21 medarbeidere, både 
fra hovedkontoret i Oslo og feltarbeidere ble invitert til å delta i den anonyme 
undersøkelsen. Av disse besvarte 17 personer undersøkelsen. På nesten alle 
områder fremkommer det en bedring sammenlignet med året før, men det er likevel 
definert områder der det skal jobbes ekstra for å høyne tilfredsheten ytterligere. Dette 
gjelder områdene fysisk og psykisk arbeidsmiljø, kommunikasjon og 
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Anskaffede midler
Note 2020 2019

Tilskudd
Andre tilskudd 160 504           259 774           

Innsamlede midler, gaver, mv
Gaver 28 812 278      12 225 258      
Lokale donasjoner 97 661             341 064           
Sum innsamlede midler, gaver, mv 28 909 939      12 566 322      

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Nettbutikk 687 263           478 409           
Andre operasjonelle aktiviteter -                   12 000             
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 687 263           490 409           

Finans- og investeringsaktiviteter 2 372               2 324               

Andre inntekter 298 112           185 308           

Sum anskaffende midler 30 058 191   13 504 138   

Forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler
Innsamling av midler 1 873 695        910 161           
Nettbutikk 99 416             280 003           

Sum kostnader til anskaffelse av midler 5 1 973 111        1 190 164        

Kostnader til organisasjonens formål
Hellas 10 9 139 299        4 668 125        
Libanon 19 885             -                   
Bosnia 56 028             -                   
Andre formålskostnader 4 535 571        3 323 125        

Sum kostnader til organisasjonens  formål 5 13 750 783      7 991 250        

Administrasjonskostnader 7,5 1 039 627        919 765           

Sum forbrukte midler 2,3,6 16 763 521   10 101 179   

Aktivitetsresultat 13 294 670   3 402 959     

Tillegg/reduksjon i formålskapitalen (disponering)
Annen formålskapital 4 13 294 670      3 557 141        
Formålskapital med eksterne restriksjoner 4 -                   -154 181          

Sum endring formålskapital 4 13 294 670      3 402 959        

Dråpen i Havet

Aktivitetsregnskap
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merkevarebygging. Det har ikke vært alvorlige skader eller ulykker i 2020, men det 
har vært trusselsituasjoner av alvorlig grad som har rammet våre feltarbeidere. Vi har 
også hatt en feltarbeider involvert i bilulykke, uten at det medførte personskade.  
 
Det har vært gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte, samt 
medarbeiderundersøkelse for å kartlegge trivsel og områder for forbedring. Samlet 
sykefravær har vært 64 dager hvilket utgjør 2,7 %. Organisasjonen har en egen 
HMS-plan med fokus på arbeidsmiljø og sikkerhet, både for hovedkontoret og for 
destinasjonene. I tillegg har DiH i 2020 gjennomført en overordnet risikokartlegging. 
Beredskapsplanen gjennomgås og revideres minimum årlig, og det trenes på 
beredskap jevnlig i felt. Organisasjonen har varslingsrutiner, slik at eventuelle 
hendelser som påvirker våre ansatte, våre frivillige eller våre bistandsmottakere kan 
oppdages og håndteres i henhold til våre etiske retningslinjer. For å beskytte 
personvernet til alle våre interessenter oppdateres vår personvernserklæring årlig og 
vi jobber i henhold til europeisk GDPR. 
 
Likestilling 
Organisasjonen har i 2020 hatt ansatte i totalt 10,25 årsverk. 
I tillegg til ansatte har organisasjonen til enhver tid hatt 1-2 frivillige tilknyttet 
administrasjonens hovedkontor. Ved utgangen av året var 90% av den administrative 
staben tilknyttet kontoret kvinner og 10% menn.  
I tillegg drives det mye frivillig arbeid gjennom organisasjonen, både i lokallag og i 
felt. Det er en klar hovedvekt av kvinner som ønsker å jobbe frivillig. Av våre 250 
feltarbeidere var det 190 kvinner og 60 menn.  
Styret består av 3 menn og 3 kvinner, samt to varamedlemmer. En mann og en 
kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke 
funnet 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 2020 hatt et positivt resultat på NOK 13 294 670, som 
videreføres til drift i kommende år.   
   
 
Oslo, 07.06.21 
 
____________________ ____________________ 
Turid Lilleheie Trude Jacobsen 
styrets leder               styremedlem/generalsekretær 
 
____________________  ____________________ 
Elina B. Bjørck  Anders Horn 
styremedlem  styremedlem 
 
________________                                                                                            
Rasmus Mo 
styremedlem                                                                                                                       

 Oslo 08.06.2021
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Note 2020 2019
Eiendeler

Omløpsmidler

Varer 95 605             103 520           

Fordringer
Kundefordringer -                  -                  
Andre fordringer 120 005           351 481           

Sum fordringer 120 005           351 481           

Bankinnskudd, kontanter 8 20 848 223      6 907 843        

Sum omløpsmidler 20 848 223      7 362 845        

Sum eiendeler 21 063 833    7 362 845      

Formålskapital og gjeld 

Formålskapital
Formålskapital med eksterne bindinger -                  -                  
Formålskapital med interne bindinger -                  -                  
Annen formålskapital 4 19 111 291      5 816 621        
Sum formålskapital 19 111 291      5 816 621        

Sum formålkapital 19 111 291      5 816 621        

Gjeld

Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 656 443           257 980           
Skyldig offentlige avgifter 339 834           263 971           
Annen kortsiktig gjeld 9 956 265           1 024 272        
Sum kortsiktig gjeld 1 952 542        1 546 223        

Sum gjeld 1 952 542        1 546 223        

Sum egenkapital og gjeld 21 063 833    7 362 845      

Turid Lilleheie
Styrets leder

Elina Bruvik Bjørck
Styremedlem

Trude Jacobsen
Styremedlem og daglig leder

Balanse

Dråpen i Havet

Rasmus Mo
Styremedlem

Anders Horn
Styremedlem

Oslo, 08.06.2021

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS - God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner. Aktivitetsbasert regnskapsoppstilling er benyttet.

Gaver blir inntektsført når de blir mottatt. Gaver, hvor giver har satt begrensninger på bruken, blir inkludert 
i formålskapital med eksterne restriksjoner så lenge gaven ikke er brukt til givers formål.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives
til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av
netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen.
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og
virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap

Skatt
Dråpen i Havet er en ideell organisasjon som er untatt skatteplikt etter skattelovens § 2-32

2020 2019
Lønninger 4 489 532            2 927 838            
Pensjon 122 836               86 406                  
Arbeidsgiveravgift 622 130               426 817               
Andre personalkostnader 19 645                  15 608                  
Sum 5 254 143            3 456 669            

Gjennomsnittlig antal årsverk 10,3                      6,2                        

Ytelser til ledende personer 2020 2019
Lønn og godtgjørsler daglig leder 842 147               801 308               

Det er ikke utbetalt styrehonorar til styret

Revisor
Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2020 på kr 65 531 inkl mva

Pensjonsforpliktelser
Foreningen er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 
Foreningens pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Dråpen i Havet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 2 Lønnskostnad, ytelser til daglig leder, styre,  mellomværende mv

Note 3 Pensjonsforpliktelser
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Total 
formålskapital

Formålskapital per 31.12.2019 5 816 621            
Årets resultat: 13 294 670          
Formålskapital per 31.12.2020 19 111 291          

2020 2019 2018 2017 2016
Formålsprosent 82 % 79 % 84 % 89 % 93 %
Administrasjonsprosent 6 % 9 % 9 % - -
Innsamlingsprosent* 94 % 91 % 94 % - -

Innsamlingsprosent = inntekter tilgjengeleg for formålet etter fratrekk for innsamlingskostnader dividert på totalt innsamlede midler
Formålsprosent = kostnader til formålet dividert på totale kostnader
Administrasjonsprosent = kostnader til administrasjon dividert på totale kostnader

2020 2019
Personalkostnader 5 254 143            3 456 669            
Varekostnader 68 057                  249 130               
Verktøy, inventar 31 885                  21 878                  
Fremmede tjenester 734 593               435 501               
Lokaler 268 780               222 684               
Kontorkostnader 394 828               311 247               
Møte, kurs, oppdatering o.l. 57 184                  44 818                  
Prosjektkostnader i Hellas, Bosnia og Libanon 9 320 563            4 847 427            
Reisekostnader 128 206               240 604               
Salg, reklame, repr. 95 507                  70 157                  
Kontingenter og gaver 38 313                  19 417                  
Andre kostnader 328 033               138 625               
Finanskostnader 43 431                  43 022                  
Totalt 16 763 521          10 101 179          

Kostnader som direkte kan henføres  til en aktivitet er bokført på den aktuelle aktiviteten. Resterende kostnader
er bokført under administrasjon. Personalkostnader,  inkl kontorleie og telefon er ført på aktiviteter (inkludert administrasjon) 
i henhold til tidsbruken per aktivitet.

2020 2019
Av totale bankinnskudd utgjør bundne skattetrekksmidler: 474 529 303 907               

Note 4 Formålskapital

Formålskapital med eksterne bindinger

0
0

Note 7 Fordeling av felleskostnader

Note 8 Bundne midler

Note 5 Formåls-, administrasjons-, og innsamlingsprosent

Note 6 Kostnader etter art

0

Annen formålskapital

5 816 621
13 294 670
19 111 291

Annen kortsiktig gjeld 2020 2019
Skyldig feriepenger 475 094               307 498               
Påløpte kostnader 13 274                  48 285                  
Gjeld til donorer 464 722               625 226               
Annet 3 175                    43 264                  
Sum 956 265               1 024 272            

I 2020 opprettet Dråpen i Havet en egen lokal organisasjon som ble registrert under navnet Stagona i Hellas. Organisasjonen er
en egen juridisk enhet som føret sitt eget regnskap og rapporterer til lokale myndigheter. I løpet av 2020 ble det totalt overført
3 250 000 kroner til Stagona. Dette beløpet er inkludert i posten "Hellas" under "Kostnader til organisasjonens formål"

Note 10 A Drop in the Ocean Stagona Office

Note 9 Annen kortsiktig gjeld
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BDO AS 
Munkedamsveien 45 
Postboks 1704 Vika 
0121 Oslo 

 
 

Uavhengig revisors beretning Dråpen I Havet - 2020 side 1 av 2  

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 
2020 

• Aktivitetsregnskap for 2020 
• 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 foreningens finansielle 
stilling per 31. desember 2020, 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 foreningen 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. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke 
den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 
identifisert ovenfor med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 

Dersom vi, på bakgrunn av arbeidet vi har utført, konkluderer med at disse andre opplysningene 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å uttale oss om dette. Vi har ingenting å 
rapportere i så henseende. 

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. 
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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. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens 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. 

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 foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 

BDO AS 
 
Norunn Byrkjeland 
statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Vedlegg.1
Dråpen i Havet i media 2020. 

Kronikker
Klassekampen 11.01.2020: «Den lille gutten i gult». Kronikk av generalsekretær Trude Jacobsen og styreleder Turid Lille-
heie. https://klassekampen.no/utgave/2020-01-11/den-lille-gutten-i-gult 
Dagbladet 10.02.2020: «Barn dør på din vakt, Erna». Kronikk av tidligere frivillig Marte Valle. https://www.dagbladet.no/
kultur/barn-dor-pa-din-vakt-erna/72110030
Agenda Magasin 12.02.2020: «På Lesvos er alle tapere». Kronikk av frivillig Ida Eri Sørbye. https://agendamagasin.no/
debatt/pa-lesvos-er-alle-tapere/
Agenda Magasin 13.03.2020: «All tålmodighet tar slutt, også på de greske øyer». Kronikk av frivillig Ida Eri Sørbye. 
https://agendamagasin.no/debatt/all-talmodighet-tar-ogsa-pa-greske-oyer/?fbclid=IwAR1EPcO_S_EVNelXy-5iDA4pk-
paznsaOpUqIxDVZzj5n2k3h2B5xmM0L5Ek
Vårt Land 18.03.2020: «Når viruset rammer flyktningleirene». Kronikk av generalsekretær Trude Jacobsen og leder for 
innsamling og kommunikasjon, Sidsel E. Aas. https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/03/18/nar-viruset-ram-
mer-flyktningleirene/
Agenda Magasin 01.04.2020: «Erna, hører du ropene? Evakuer Moria nå!». Kronikk av generalsekretær Trude Jacobsen 
og leder for innsamling og kommunikasjon, Sidsel E. Aas. https://agendamagasin.no/debatt/erna-horer-ropene/ 
Drammens Tidende: «Å hjelpe de mest sårbare barna i Europa angår ikke flertallet blant politikerne i Drammen. Jeg blir 
sint og flau». Kronikk av Turid Lilleheie. https://www.dt.no/a-hjelpe-de-mest-sarbare-barna-i-europa-angar-ikke-flertallet-
blant-politikerne-i-drammen-jeg-blir-sint-og-flau/o/5-57-1378180?fbclid=IwAR2Ji4SWPMNHOBtABO_rgIAqhTSPAXC-
2CuZ-XR8sVN7VrvnmhJewRkppCbM
Trønderdebatt 11.09.2020: «Moria brenner. Vi visste det kom!» Kronikk av Tone Jøssund i lokallaget i Trøndelag. https://
www.tronderdebatt.no/moria-brenner-vi-visste-det-kom/o/5-122-4635

Radio og TV
Ekko, NRKp2 27.02.20: Intervju med Trude Jacobsen om situasjonen på Lesvos. https://radio.nrk.no/serie/ekko/MD-
FP02004220/27-02-2020?fbclid=IwAR1V_SML1Orz8B5utUpNn89AGqhQ9fuB3rgLDoNJpszlnlG_Whn8g-AGn3A
TV2 Nyhetene 06.03.20: «Frivillige må forlate Lesvos: – De største taperne er flyktningene» Intervju med frivillig Ida Eri 
Sørbye https://www.tv2.no/v/1547907/
TV 2 Nyhetene 04.03.20: «Dråpen i Havet tilbyr frivillige å forlate Lesvos». Intervju med Trude Jacobsen https://www.tv2.
no/a/11262977/ - https://www.tv2.no/nyheter/11266620/
NRK Nyhetsmorgen 01.04.20: Trude Jacobsen intervjues om Moria og koronaviruset, og evakuer Moria-demonstrasjon. 
https://tv.nrk.no/se?v=NNFA05040120&t=6011s
NRK nitimen 02.05.2020: Intervju med Åse Kleveland om hennes konsert til inntekt for Dråpen i Havet. 
NRK alltid klassisk 07.05.2020: Omtale av Dråpen-festivalen og Dråpen i Havet. 
TV2 02.09.20: Trude Jacobsen intervjuet om korona i Moria leir. https://www.tv2.no/a/11621607
NRK Nyheter 04.09.2020: Trude Jacobsen intervjuet om enslige mindreårige og Moria Leir. https://tv.nrk.no/se?v=NN-
FA12090420&t=2547s
NRK Nyhetsmorgen 11.09.2020: Trude Jacobsen intervjuet om Moria leir. https://tv.nrk.no/se?v=NN-
FA05091120&t=5674s
RadioRiks 12.09.2020: Sidsel E. Aas intervjuet om Dråpen i Havet sitt arbeid og situasjonen i Moria. https://soundcloud.
com/user-383947081/lordagslunsj-med-elizabeth-og-knut_12-september-2020
TV2 Nyhetskanalen 23.09.2020: Trude Jacobsen intervjuet om Lesvos. 

Artikler/medieoppslag
Nettavisen Sport 08.01.2020: «Bjarte Myrhol la ut sitt første innlegg på Instagram. Det vekker oppsikt». Om Bjarte Myr-
hols støtte til Dråpen i Havet. https://www.nettavisen.no/sport/bjarte-myrhol-la-ut-sitt-forste-innlegg-pa-instagram-det-
vekker-oppsikt/s/12-95-3423906393
Vårt Land 10.01.2020: «En 24-åring gir håp til barna i Moria». Dråpen i Havet nevnt. https://www.vl.no/meninger/verdide-
batt/2020/01/10/en-24-aring-gir-hap-til-barna-i-moria/
Dagbladet 13.01.2020: «Myrhol-grep hylles: - Typisk Bjarte». Om Bjarte Myhols støtte til Dråpen i Havet. https://www.
dagbladet.no/sport/myrhol-grep-hylles---typisk-bjarte/72023385
Oppdalingen 18.01.2020: «Artistene strålte for barna på Lesvos». Om støttekonsert for Dråpen i Havet, og intervju 
med Trude Jacobsen. https://www.opp.no/kultur/2020/01/18/Artistene-str%C3%A5lte-for-barna-p%C3%A5-Les-
vos-20864074.ece
Vesterlandsavis 26.01.2020: «– Barna som ikke drukner på flukten over Middelhavet, drukner heller i søp-
pel, rotter, utrygghet og uvisshet i flyktningeleire». Intervju med tidligere frivillig Kjærsti. https://www.vol.no/
pluss/2020/01/26/%E2%80%93-Barna-som-ikke-drukner-p%C3%A5-flukten-over-Middelhavet-drukner-heller-i-s%C3%-

 https://klassekampen.no/utgave/2020-01-11/den-lille-gutten-i-gult
https://www.dagbladet.no/kultur/barn-dor-pa-din-vakt-erna/72110030 
https://www.dagbladet.no/kultur/barn-dor-pa-din-vakt-erna/72110030 
https://agendamagasin.no/debatt/pa-lesvos-er-alle-tapere/ 
https://agendamagasin.no/debatt/pa-lesvos-er-alle-tapere/ 
https://agendamagasin.no/debatt/all-talmodighet-tar-ogsa-pa-greske-oyer/?fbclid=IwAR1EPcO_S_EVNelXy-5iDA4pkpaznsaOpUqIxDVZzj5n2k3h2B5xmM0L5Ek
https://agendamagasin.no/debatt/all-talmodighet-tar-ogsa-pa-greske-oyer/?fbclid=IwAR1EPcO_S_EVNelXy-5iDA4pkpaznsaOpUqIxDVZzj5n2k3h2B5xmM0L5Ek
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/03/18/nar-viruset-rammer-flyktningleirene/ 
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2020/03/18/nar-viruset-rammer-flyktningleirene/ 
https://agendamagasin.no/debatt/erna-horer-ropene/  
https://www.dt.no/a-hjelpe-de-mest-sarbare-barna-i-europa-angar-ikke-flertallet-blant-politikerne-i-drammen-jeg-blir-sint-og-flau/o/5-57-1378180?fbclid=IwAR2Ji4SWPMNHOBtABO_rgIAqhTSPAXC2CuZ-XR8sVN7VrvnmhJewRkppCbM 
https://www.dt.no/a-hjelpe-de-mest-sarbare-barna-i-europa-angar-ikke-flertallet-blant-politikerne-i-drammen-jeg-blir-sint-og-flau/o/5-57-1378180?fbclid=IwAR2Ji4SWPMNHOBtABO_rgIAqhTSPAXC2CuZ-XR8sVN7VrvnmhJewRkppCbM 
https://www.dt.no/a-hjelpe-de-mest-sarbare-barna-i-europa-angar-ikke-flertallet-blant-politikerne-i-drammen-jeg-blir-sint-og-flau/o/5-57-1378180?fbclid=IwAR2Ji4SWPMNHOBtABO_rgIAqhTSPAXC2CuZ-XR8sVN7VrvnmhJewRkppCbM 
https://www.tronderdebatt.no/moria-brenner-vi-visste-det-kom/o/5-122-4635  
https://www.tronderdebatt.no/moria-brenner-vi-visste-det-kom/o/5-122-4635  
https://www.tronderdebatt.no/moria-brenner-vi-visste-det-kom/o/5-122-4635  
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B8ppel-rotter-utrygghet-og-uvisshet-i-flyktningeleire-20917581.ece
Aftenposten 30.01.2020: «Etter fem år i sammenhengende migrantkrise, er grekerne på Lesbos lei. – Nå får noen andre 
overta.» Dråpen i Havet nevnt. https://www.aftenposten.no/verden/i/0nxV06/etter-fem-aars-migrantkrise-er-grekerne-
paa-lesbos-lei-naa-faar-noen-an
Lindesnes 01.02.2020: «– Barn i Moria har glemt hvordan det er å le». Dråpen i Havet nevnt. https://www.l-a.no/nyhe-
ter/i/kJGVnB/barn-i-moria-har-glemt-hvordan-det-er-aa-le
Klassekampen 06.02.2020: «-Har nådd bristepunktet». Intervju med Site Coordinator Ida på Lesvos. https://arkiv.klasse-
kampen.no/article/20200206/ARTICLE/200209979
Transit Mag 08.02.2020: «— Den humanitære krisen i Hellas går ikke over. Regjeringen må erkjenne sitt ansvar». Intervju 
med frivillig Ingunn. https://www.transitmag.no/2020/02/08/den-humanitaere-krisen-i-hellas-gar-ikke-over-regjerin-
gen-ma-erkjenne-sitt-ansvar/
Tønsberg Blad 14.02.2020: «Du skal ikke tåle så inderlig vel…». Dråpen i Havet nevnt. https://www.tb.no/du-skal-ikke-tale-
sa-inderlig-vel/o/5-76-1229364
Aftenposten 14.02.2020: «Norske politikere nektet adgang til greske øyer». Dråpen i Havet nevnt. 
Dagsavisen 20.02.2020: «På ferie i et slemt land». Dråpen i Havet nevnt. https://www.dagsavisen.no/debatt/kommen-
tar/2020/02/20/pa-ferie-i-et-slemt-land/
Harstad Tidende 26.02.2020: «Overlege etter besøk i Europas mest fryktede leir: – Det er en skam». Dråpen i Havet 
nevnt. https://www.ht.no/nyheter/2020/02/26/Overlege-etter-bes%C3%B8k-i-Europas-mest-fryktede-leir-%E2%80%93-
Det-er-en-skam-21185255.ece
CNBC 01.03.2020: «’It’s a powder keg ready to explode’: In Greek village, tensions simmer between refugees and lo-
cals». Dråpen i Havet nevnt. https://www.cnbc.com/2020/03/01/refugee-crisis-in-greece-tensions-soar-between-mi-
grants-and-locals.html
Lofotposten 02.03.2020: «Wenche er en av de frivillige i Hellas: – Vi holder oss i ro» Intervju med frivillig hjelpearbeider 
Wenche. https://www.lofotposten.no/wenche-er-en-av-de-frivillige-i-hellas-vi-holder-oss-i-ro/s/5-29-572343
Nettavisen 02.03.2020: «Norske hjelpearbeidere angrepet på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt. https://www.nettavisen.no/
nyheter/norske-hjelpearbeidere-angrepet-pa-lesvos/3423930927.html
Nordre 02.03.2020: «NRK: Bilane til norske frivillige steina på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt. https://nordrenett.no/
nrk-bilane-til-norske-frivillige-steina-pa-lesvos/Type/NTB/19.1.36611
Fædrelandsvennen 02.03.2020: «-De hadde balltre og slo løs på bilene». Dråpen i Havet nevnt. https://www.fvn.no/nyhe-
ter/i/AdM2O5/de-hadde-balltre-og-slo-loes-paa-bilene-vaare
ITromsø 02.03.2020: «NRK: Bilene til norske frivillige steinet på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt. https://www.itromso.no/
ntb/uriks/2020/03/02/NRK-Bilene-til-norske-frivillige-steinet-på-Lesvos-21228991.ece
Vårt Land 02.03.2020: «NRK: Bilene til norske frivillige steinet på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt. https://www.vl.no/nyhet/
nrk-bilene-til-norske-frivillige-steinet-pa-lesvos-1.1674300
Dagbladet 02.03.2020: «Norske frivillige angrepet i Hellas». Dråpen i Havet nevnt. https://www.dagbladet.no/video/nor-
ske-frivillige-angrepet-i-hellas/AobcQFeV  
VG 02.03.2020: «Frivillige på Lesvos skal ha blitt angrepet: − Det er et lovløst samfunn». Dråpen i Havet nevnt. https://
www.vg.no/nyheter/utenriks/i/8mKya2/frivillige-paa-lesvos-skal-ha-blitt-angrepet-det-er-et-lovloest-samfunn
Dagsavisen 02.03.2020: «NRK: Bilene til norske frivillige steinet på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt.  https://www.dagsavi-
sen.no/nyheter/verden/nrk-bilene-til-norske-frivillige-steinet-pa-lesvos-1.1674278
NRK Rogaland 02.03.2020: «Norske hjelpearbeidarar angripne på Lesvos». Dråpen i Havet nevnt. https://www.nrk.no/
urix/norske-hjelpearbeidarar-angripne-pa-lesvos-1.14925372
TV2 02.03.2020: «– Situasjonen er ekstremt spent». Dråpen i Havet nevnt. https://www.tv2.no/a/11260637/
ABC Nyheter 03.03.2020: «Norsk hjelpeorganisasjon trekker frivillige fra flyktningleir etter angrep». Om Dråpen i Havet. 
https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/03/03/195653635/norsk-hjelpeorganisasjon-trekker-frivillige-fra-flykt-
ningleir-etter-angrep
NRK 03.03.2020: «Frivillige sendt hjem fra Lesvos». Om Dråpen i Havet. https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/frivil-
lige-sendt-hjem-fra-lesvos-1.14926835?fbclid=IwAR3yBUa8MnmqD645WcWnklWAiUaUIfvD5HToXAGetj9iMCZRBT-
q0s0cQb9Q
Adresseavisen 03.03.2020: «Dråpen i Havet tilbyr frivillige å forlate Lesvos». Om Dråpen i Havet. https://www.adressa.no/
nyheter/utenriks/2020/03/03/Dr%C3%A5pen-i-Havet-tilbyr-frivillige-%C3%A5-forlate-Lesvos-21243077.ece
Sunnmørsposten 03.03.2020: «Dråpen i Havet tilbyr frivillige å forlate Lesvos». Om Dråpen i Havet. https://www.smp.no/
ntb/utenriks/2020/03/03/Dråpen-i-Havet-tilbyr-frivillige-å-forlate-Lesvos-21243089.ece
Document.no 03.03.2020: «Frivillige på Lesvos sendes hjem, angrepet av lokale». Om Dråpen i Havet. https://www.docu-
ment.no/2020/03/03/frivillige-pa-lesbos-sendes-hjem-angrepet-av-lokale/
TV2 04.03.2020: «– Hadde ikke politiet dukket opp, ville hjelpearbeiderne ha blitt lynsjet på stedet!» Dråpen i Havet nevnt. 
https://www.tv2.no/nyheter/11266620/
Klassekampen 04.03.2020: «Venter på drahjelp fra EU». Sitater fra Site Coordinator Ida på Lesvos. https://www.klasse-
kampen.no/article/20200304/ARTICLE/200309988
Dagbladet 05.03.2020: «Iskalde, små barne hender grep etter mine». Dråpen i Havet nevnt. https://www.dagbladet.no/

kultur/iskalde-sma-barnehender-grep-etter-mine/72205513
Sunnhordaland 05.03.2020: «– Det blir verre der for kvar gong eg reiser». Intervju med frivillig Anne-Britt. https://www.
sunnhordland.no/nyhende/det-blir-verre-der-for-kvar-gong-eg-reiser/  
Aftenposten 05.03.2020: «Etter fem år i sammenhengende migrantkrise, er grekerne på Lesbos lei. – Nå får noen andre 
overta.» Dråpen i Havet nevnt. https://www.aftenposten.no/verden/i/0nxV06/etter-fem-aars-migrantkrise-er-grekerne-
paa-lesbos-lei-naa-faar-noen-andre-overta
Helgelands Blad 07.03.2020: «Sammen om festmøte 8.mars». Om arrangement til inntekt for Dråpen i Havet. https://
www.hblad.no/2020/nyheter/sammen-om-festmote-8-mars/
VG 08.03.2020: «Feirer de kvinnedagen i Moria?» Dråpen i Havet nevnt. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/BR1Mb7/
feirer-de-kvinnedagen-i-moria
Sunnmørsposten 09.03.2020: «Er tilbake i flyktningleiren». Dråpen i Havet nevnt. https://www.smp.no/nyhe-
ter/2020/03/09/Er-tilbake-i-flyktningleiren-21285060.ece
Sunnmørsposten 09.03.2020: «Madrasser og forsterkninger til å holde grensen…?» Intervju med frivillig Marte Valle. htt-
ps://www.smp.no/100Sport/meninger/2020/03/09/«Madrasser-og-forsterkninger-til-å-holde-grensen…»-21291694.ece 
Klar Tale 09.03.2020: «– Øya har forandret seg. Før var jeg aldri redd for egen sikkerhet.» Intervju med frivillig Anne-Be-
ate. https://www.klartale.no/verden/oya-har-forandret-seg-for-var-jeg-aldri-redd-for-egen-sikkerhet-1.1678189?pay-
wall=true
VG 11.03.2020: «Europas skam». Dråpen i Havet nevnt. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/WbAkOa/euro-
pas-skam?fbclid=IwAR1mWUr8twgtfND2g5Gpvz4OpUoMC5Imlm1s6bnqoowZIcdwQfuEgmg4yt4
Aftenposten 11.03.2020: «Eksplosiv situasjon på fem greske øyer. Flyktninger, lokale innbyggere og høyreekstreme tar 
nå til gatene.» Dråpen i Havet nevnt. https://www.aftenposten.no/verden/i/rAKBAK/migrantene-hadde-faatt-nok-og-vil-
le-marsjere-mot-hovedstaden-de-ble-moett-med-taaregass
TV 2 12.03.2020: «– Nå er jeg redd i mitt eget hjem». Dråpen i Havet nevnt. https://www.tv2.no/nyheter/11280908/
Klassekampen 16.03.3030: «Krever evakuering nå». Intervju med Trude Jacobsen. https://dagens.klassekampen.
no/2020-03-16/krever-evakuering-na
Transit Magasin 18.03.2020: «– Et tidsspørsmål før viruset kommer inn i flyktningeleirene, advarer Dråpen i Havet». Inter-
vju med Sidsel E. Aas. https://www.transitmag.no/2020/03/18/et-tidssporsmal-for-viruset-kommer-inn-i-flyktningeleire-
ne-advarer-drapen-i-havet/
Vårt Land 26.03.2020: «Frivillige organisasjoner taper millioner i gaver». Sitat fra Trude Jacobsen. https://www.vl.no/ny-
het/frivillige-organisasjoner-taper-millioner-i-gaver-1.1689472
TV2 26.03.2020: «– Å la flyktningene bo i leirene nå er en potensiell dødsdom». Sitat fra Angelika Sogn. https://www.tv2.
no/nyheter/11321765/
Bistandsaktuelt 30.03.2020: «Smittefrykt stanser FNs omplassering av flyktninger». Dråpen i Havet nevnt, og sitat fra 
Angelika Sogn. https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/korona-krisen-stans-i-omplassering-av-flyktninger-hellas-moria-
leiren-drapen-i-havet-nrc/
Magasinet Psykisk Helse 01.04.2020: «Flyktningeleirer: – Barn og unge ekstra utsatt». Intervju Trude Jacobsen. https://
psykiskhelse.no/bladet/2020/moria-0220?fbclid=IwAR2RsuFPoHAsXjDPkigCv8fr_uCOZSSNkQ9ntR23u6xOotpPMKFNy-
ATuiCE
Sør-Trøndelag 01.04.2020: «Moria på Lesvos – symbolet på Europas umenneskelighet». Dråpen i Havet nevnt. https://
www.avisa-st.no/debatt/2020/04/01/Moria-på-Lesvos-–-symbolet-på-Europas-umenneskelighet-21480640.ece
Aftenposten 07.04.2020: «De som ikke skal hjem». Sitater fra Angelika Sogn. https://www.aftenposten.no/a-magasi-
net/i/Xg7Mdb/de-som-ikke-skal-hjem-europa?fbclid=IwAR1vBNLQwAW2xf65ABiA68i0yIQ-3w5Xkr60l1RyNfnYQ5LRsHe-
9OIt6bSA
The National 08.04.2020: «Coronavirus: asylum seekers left in limbo as Greece hunkers down amid pandemic». Sitater 
fra frivillig Olivia. https://www.thenationalnews.com/world/europe/coronavirus-asylum-seekers-left-in-limbo-as-gree-
ce-hunkers-down-amid-pandemic-1.1003550
Vårt Land 18.04.2020: «Et rop om hjelp fra Moria-leiren: –Hvordan kan vi holde avstand når tusenvis venter på mat hver 
dag?». Sitat fra Sidsel E. Aas. https://www.vl.no/nyhet/et-rop-om-hjelp-fra-moria-leiren-hvordan-kan-vi-holde-avstand-nar-
tusenvis-venter-pa-mat-hver-dag-1.1701870
Dagsavisen 07.05.2020: «Dumdum-vennene Racer synger ”Ruben bærer lyset” av Ole Paus for barna i Moria». Intervju 
om nyinnspilling til inntekt for Dråpen i Havet. https://www.dagsavisen.no/kultur/nyetakter/2020/05/06/dumdum-venne-
ne-racer-synger-ruben-baerer-lyset-av-ole-paus-for-barna-i-moria/
VG 26.05.2020: «Høyre vil ta imot Hellas-barna: − Trenger ikke vente». Sitater fra Trude Jacobsen. https://www.vg.no/
nyheter/innenriks/i/jd4xBq/hoeyre-vil-ta-imot-hellas-barna-trenger-ikke-vente
Bistandsaktuelt 13.06.2020: «Trude Jacobsens Facebook-gruppe ble til en hjelpeorganisasjon. I vår ble den satt på sin 
største prøve.» Portrettintervju med Trude Jacobsen. https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/drapen-i-havet/
TV2 18.06.2020: «Håvard Lilleheie inviterer til kjendisspekket innsamlingsaksjon». Om Håvard Lilleheie sin innsamling til 
Dråpen i Havet og Leger uten grenser. https://www.tv2.no/a/11500209/
TV2 02.09.2020: «Koronasmitte avdekket i Moria-leiren i Hellas». Sitater fra Trude Jacobsen. https://www.tv2.
no/a/11621607
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Vårt Land 03.09.2020: «Korona har kommet til Moria. Nadine er en av de norske hjelpearbeiderene på plass i Hellas». 
Sitater fra frivillig Nadine. https://www.vl.no/nyhet/korona-har-kommet-til-moria-nadine-er-en-av-de-norske-hjelpearbei-
derene-pa-plass-i-hellas-1.1767915
NRK nyheter 09.09.2020: «Hjelpearbeiderne får ikke komme til migrantene etter brann». Sitater fra koordinator Magnus. 
https://www.nrk.no/urix/hjelpearbeidere-far-ikke-komme-til-migrantene-etter-brann-1.15153165
Dagbladet 09.09.2020: «Ikke noe Moria lenger». Sitater fra koordinator Magnus. https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-
noe-moria-lenger/72826323
VG 09.09.2020: «Norge henter 50 asylsøkere, bør minst tidoble tallet». Sitater fra Trude Jacobsen. https://www.vg.no/
nyheter/utenriks/i/Ga11y9/norge-henter-50-asylsoekere-boer-minst-tidoble-antallet
Journalisten 15.09.2020: «Mener mediene må dekke Moria som en villet politikk, ikke som en naturkatastrofe». Sitater 
fra Trude Jacobsen. https://journalisten.no/drapen-i-havet-katrin-glatz-brubakk-kortnytt/mener-mediene-ma-dekke-mo-
ria-som-en-villet-politikk-ikke-som-en-naturkatastrofe/427323
Bistandsaktuelt 06.10.2020: «Giver-boom etter storbrannen i Moria – slik jobbet norske organisasjoner». Sitater fra 
Trude Jacobsen. https://bistandsaktuelt.no/nyheter/2020/moria-bistand-instagram-facebook-some-organisasjoner-inn-
samling/
NRK 17.10.20: «Skjerper reglene på Lesvos – hjelpearbeidere fortviler». Sitater fra Trude Jacobsen. https://www.nrk.no/
urix/skjerper-reglene-pa-lesvos-_-hjelpearbeidere-fortviler-1.15182550
PLOT 27.10.2020: «Daniel Kvammen låner ut låttekst til munnbind». Om Daniel Kvammes ansiktsmasker til Dråpen i 
Havet. https://kulturplot.no/musikk/2020/daniel-kvammen-laner-ut-lattekst-til-munnbind
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