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Avtale om partnerskap mellom fadderforeninger i Norge (NKS) og 

Etiopia (WHAE) 

Partene i denne avtalen består av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) sentralt, 

Women’s Health Organization of Ethiopia (WHAE) sentralt, lokal- og fylkesforeninger 

i N.K.S., og lokalforeninger i WHAE. 

 

Del 1: Introduksjon 

 

N.K.S. 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er Norges største 

kvinneorganisasjon. Formålet er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. 

Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. N.K.S. sitt hovedfokus er å bidra til å 

bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser - lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

WHAE 

Women’s Health Organization of Ethiopia (WHAE) ble etablert i januar 2011 og er 

organisert på same måte som Norske Kvinners Sanitetsforening i sin tid ble bygget 

opp i Norge. WHAE har lokalforeninger i åtte regioner. Hver lokalforening består av 

55 kvinner som arbeider med å bedre egen og andres helse. WHAE bidrar også til 

inntektsskapende arbeid for sine medlemmer gjennom etablering av lokale 

forretningskonsepter. 

Organisasjonen har tre hovedmål: 

- å etablere og utvikle en landsdekkende organisasjon for alle kvinner  

- å bistå og tilrettelegge slik at kvinner bedrer sin egne og andres helse  

- å bidra til inntektsskapende arbeid for kvinner gjennom etablering av firmaer 

eid og drevet av kvinner 

N.K.S. har mottatt tilskudd fra Norad via FOKUS (Forum for kvinner og 

utviklingsspørsmål) for å bygge og utvikle organisasjonen. Norske fadderforeninger 

bidrar med midler som hovedsakelig går til helsefremmende tiltak i lokalsamfunnene. 

Videre har N.K.S. bidratt, gjennom Utenlandsfondet og legater, til investeringer for å 

skape inntektsgivende arbeid for kvinnene. 

 

Fadderskap 

Hver lokalforening i Etiopia har blitt koplet med en fadderforening i Norge. 

Fadderskapet har hovedsakelig finansiert lønn til sykepleier, leie av lokaler, 

opplæring i helsefremmende tiltak og helseforsikringer. 

Videre bidrar fadderskapet til å øke kvinnenes deltakelse i lokalsamfunnene, 

gjennom bla å finansiere lokale prosjekter initiert av kvinnene lokalt. Varigheten på et 
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fadderskap er 3 år. I løpet av den tiden har medlemmene av lokalforeningen i WHAE 

blitt trent i helsefremmende tiltak og andre relevante tema. Opplæringen starter med 

bevisstgjøring og munner ut i endret atferd, f eks. at når kvinnene læres opp i 

hygiene så fører det til at flere velger å føde på et helsesenter eller sykehus. Etter tre 

år er det meningen at lokalforeningen skal være oppe og stå på egne bein, og en ny 

gruppe på opptil 55 kvinner kan bli etablert.  

Å være norsk fadder innebærer ikke bare å donere midler. Det blir arrangert årlige 

faddermøter i regi av N.K.S.-sekretariatet, i tillegg til fadderturer annet hvert år der 

kvinner i N.K.S. får anledning til å møte sine «søstre» i Etiopia.  

To ganger i året produserer WHAE nyhetsbrev med oppdateringer på utviklingen av 

fadderforeningene i Etiopia.  

 

Del 2: Økonomiske bidrag  

Den norske lokalforeningen/fylkeslaget forplikter seg til å bidra med minimum 40.000 

NOK pr år i tre år. Beløpet går i sin helhet videre til fadderforeningen i Etiopia. 

Beløpet må være betalt til N.K.S. – kontonummer 6005.05.69287 – innen 15. juni 

hvert år. Pengene blir så overført til WHAE innen 1. juli samme året. 

Det er opp til sekretariatet i NKS og WHAE å bestemme hvilke lokalforeninger som 

skal inngå partnerskap sammen. 

 

Del 3: Avtalens varighet 

 

Denne avtalen har en varighet på 3 år, fra 1. juni 2018 til 31. mai 2021. 

Hvis en av partene ønsker å si opp avtalen, må N.K.S. og WHAE varsles skriftlig om 

dette innen 1. oktober for å slippe økonomiske forpliktelser det påfølgende året. 

 

Del 4: Rapportering 

I tillegg til WHAEs nyhetsbrev to ganger i året, må den enkelte lokalforening i Etiopia 

sender en e-post til sin norske fadder to ganger i året med en kort beskrivelse av 

arbeidet og utviklingen til lokalforeningen. Hvis mulig skal også fotografier bli lagt 

ved. Den første rapporten skal sendes innen utgangen av februar og inkludere både 

en beskrivelse av hva lokalforeningen har gjort året i forveien, samt aktivitetsplan for 

inneværende år. Den andre rapporten blir en halvårsrapport og skal sendes den 

norske fadderen innen utgangen av august. 
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Navn på den som er ansvarlig for å skrie e-posten:……………………………………… 

E-postadressen til fadderforeningen i Norge:……………………………………………... 

 

Del 5: Partenes forpliktelser 

a) Lokalforeninger/fylkeslag i N.K.S.: 

 Å være fadder i minimum 3 år, med mulighet for forlengelse 

 Å betale minimum 40.000 NOK/året innen den 15. juni hvert år 

 Hvis lokalforeningen eller fylkeslaget ønsker å si opp avtalen, må det gis 

skriftlig beskjed om dette til N.K.S. og WHAE innen 1. oktober for å slippe 

økonomiske forpliktelser det påfølgende året 

 

b) Lokalforeninger i WHAE: 

 Å rapportere til sin norske fadder to ganger i året (innen 28. februar og 31. 

august). Rapportene skal beskrive arbeidet og utviklingen til lokalforeningen 

 Hvis lokalforeningen ønsker å si opp avtalen, må det gis skriftlig beskjed om 

dette til N.K.S. og WHAE innen 1. oktober for å slippe forpliktelser det 

påfølgende året 

 

c) N.K.S.-sekretariatet: 

 Å avtale med WHAE hvilke lokalforeninger som skal inngå partnerskap med 

hverandre 

 Å overføre alle midlene fra lokalforeninger/fylkeslag innen 1. juli hvert år 

 Å arrangere årlige faddermøter i Oslo, der alle norske faddere møtes og 

oppdateres  

 Å arrangere faddertur til Etiopia annethvert år, slik at kvinnene i N.K.S. får 

anledning til å møte sine «søstre» i Etiopia 

 

d) WHAE-sekretariatet: 

 Å avtale med N.K.S. hvilke lokalforeninger som skal inngå partnerskap med 

hverandre 

 Å overføre alle faddermidlene fra N.K.S. til lokalforeningene i Etiopia 

 Å skrive nyhetsbrev om utviklingen oppdateringer på utviklingen av 

fadderforeningene i Etiopia to ganger i året.  

 Å samle inn alle rapporter fra lokalforeningene i Etiopia, oversette disse til 

engelsk og så oversende dem til fadderforeningene i Norge 
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Del 6: Kontrakter 

 

N.K.S.:  

Ida Hansen: ida.hansen@sanitetskvinnene.no / +47 99510985 

WHAE:  

Birikit Terefe: btiruneh@gmail.com / +25 1911237417 

Fadderforening i Etiopia: 

Navn på lokalforening og region:………………………………………………………… 

E-post:……………………………………………………………………………………… 

Fadderforening i Norge: 

Navn på lokalforening/fylkeslag:…………………………………………………………… 

E-post:…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Sted, dato:……………………………………………………………………………….. 

N.K.S.:.……………………………………………………………………………………… 

WHAE:……………………………………………………………………………………… 

Fadderforening i Etiopia:……..……………………………………………………….. 

Fadder i Norge:……………..……………………………………………………………. 
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