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Kiwanis Albaniahjelpen –

En suksesshistorie

I 1991 reiste Gro Berthelsen, Kiwanis
Club Jalund, til Albania for å undersøke
forholdene og skaffe kontakter etter ini-
tiativ fra Kiwanis Club Kråkerøy og Divi-
sjon Østfold. Det var rystende bilder og
fortellinger Gro kom tilbake med, og det
var tydelig at her trengtes det hjelp.

I 1992 ble Albaniahjelpen startet. Etter
hvert ble mange av klubbene i Divisjon
Østfold med, samlet inn klær, pakket det
og fikk det sendt til Shkoder i Nord-
Albania.

I dag er dette et distriktsprosjekt ledet
av et styre, hvor District Norden har en
representant, og med deltagelse fra
klubber spredt over hele distriktet.

I Shkoder fikk vi i 1996 samarbeide
med Kastriot Faci, leder av The Door
Albania, som er Norsk Nødhjelps organ-
isasjon i Albania. Dette samarbeidet har
fortsatt og har gjort, og gjør det mulig for
oss å arbeide effektivt og nå de mennesk-
er som virkelig har behov for vår hjelp.

Det har hele tiden vært en forutsetning
at det vi samler inn skal komme frem til
dem som behøver det. Som en følge av
dette, er vi alltid med sendingene våre
helt frem til eskene blir levert mottaker-
familiene. På denne måten har vi også
fått et godt kjennskap til Albania generelt
og spesielt til den nordligste del, hvor
nøden er størst.

Vi har også fått mange gode venner i
Albania, og i dag er KIWANIS et navn
svært mange mennesker der kjenner.

Ved besøk på brannstasjonen i Shkod-
er i 2000 så vi hvor hjelpeløse de var. Det
manglet så at si alt det utstyr vi forbinder
med et effektivt brannvern. Dermed var
Prosjekt Brannvern i gang, med tidligere
brannsjef Per Engan som leder. Det ble
skaffet tilveie en brannbil i Norge, som
takket være økonomisk støtte fra Kiwanis
Club Åsgårdstrand, ble sendt til Shkoder
sammen med en del helt nødvendig
utstyr. Dette har så utviklet seg også til
samarbeide med direktøren for Direk-

torat for brann og sikkerhet i Albania og
viseministeren i kommunaldepartement.
Foruten masse har utstyr vi også hatt
instruktører fra Oslo Brannvesen med
oss. Disse har lært opp røykdykkere flere
steder i Albania, hvor vi også har levert
fullt røykdykkerutstyr. Vi har nå levert i
alt tre brannbiler og har en fjerde klar.
Dermed er Brannvesenet i Shkoder i dag
det beste i Albania.

I mange år har vi hatt forbindelse med
skolen for utviklingshemmede i Shkoder.
Denne skolen har også satset på musikk,
som et middel til å få disse mennesker
anerkjent i samfunnet. Dette kjenner vi til

Gjennom 15 år har Kiwanis Albaniahjelpen samlet klær, sko, husgeråd mm, pakket det i esker og
sendt det til trengende i Albania. Det er store verdier som har gått fra overflodssamfunnet i Norge
til det fattige Nord-Albania, til sammen verdier for ca. 150 millioner kroner. Det er skrevet en
mengde om Albaniahjelpen i Kiwanisnytt gjennom årene, og ved 15-års merket synes det passende
å oppsummere hvordan prosjektet kom i gang, har virket og utviklet seg. På oppfordring har Odd-
var Danbolt, President i Albaniahjelpen, sendt oss dette sammendraget.

Fra brannstasjonen i Shkoder.

Hjem for familie på seks. Det nye huset under bygging.
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i det arbeidet Kiwanis i Norden har drev-
et med musikk for utviklingshemmede.
Prosjekt Musikk med Falk Bakke som
leder, har gjennom årene levert forskjell-
ig utstyr til denne skolen. I 2003 hadde vi
med mange blåse- og rytmeinstrumenter.
Prosjektet har stått for finansieringen av
den musikalske opplæringen og i dag har
de et godt fungerende band med mess-
ingblåsere, gitar og piano. Bandet har
opptrådt både i Shkoder og i hovedstad-
en Tirana, og vært flere ganger på TV,
både lokal- og riks-TV.

Grupper i Norge, som har hatt arbeid i
Albania har vært med oss på våre årlige
oktoberturer. I 2002 var en gruppe fra
SOS Barnebyer i Fredrikstad med. De har
i mange år sendt penger til SOS Barneby
i Tirana, og like lenge ønsket å besøke
denne byen. Nå kunne de reise trygt med
oss, og dette har foruten personlig kon-
takt i barnebyen, ført til at en familie i
Shkoder har fått nytt hus.

Blodhevn er utbredt på Balkan og
Albania er intet unntak, dessverre. Når
myndighetene ikke tar dette problemet
alvorlig nok, får det fortsette. Det gjør at
familier må flytte for å få beskyttelse i
mer anonyme omgivelser. I Shkoder er
det ca 500 blodhevnfamilier som prøver
å skjule seg. Disse mennesker lever i stor
nød, barna tør ofte ikke gå på skole og
foreldre, ofte bare mor da far er skutt, har
bare andre menneskers gaver å leve av.
Staten har nå endelig begynt å gjøre en
innsats for å få barna på trygge skoler, 
eller at lærerne reiser hjem til dem. Sam-
tidig prøver disse lærerne å megle 
mellom familiene. Dette er både vanske-
lig og kan være farlig. Albaniahjelpen gir
familieesker til disse familiene.

Dessverre er forholdene i Nord-
Albania fremdeles dårlige. Landet blir
stadig bedre, bedre veier, nye hoteller og
restauranter langs kysten og flere som ser
hvilket potensial det ligger i dette landet.

Men denne utviklingen skjer for det
meste i hovedstadsområdet og i den syd-
lige delen av landet. I nord hvor vi
arbeider, og særlig i fjellene her, er nød-
en like stor og mulighetene små. Med en
skikkelig infrastruktur ville det være
mulig også her å bygge en lønnsom 
turistindustri, men dette ligger langt frem
i tid.

I mellomtiden er våre familiepakker et
nødvendig tilskudd til mange familier.
Det er viktig for oss å støtte alt vi ser som
kan virke til selvhjelp. For eksempel har
vi skaffet ganske mange symaskiner, både
hånddrevne og elektriske, som i dag kan
gi utkomme til familier. 

Alt dette koster penger. Vi kunne ønske
oss større forutsigbarhet i inntektene, for
eksempel at vi fikk bidragene fra våre
givere fast én eller to ganger i året. Dette
ville gjøre det lettere å planlegge for noe
lenger tid enn det vi kan i dag. Vi sender
aldri noe før vi har økonomien i orden.

Klær, sko, husgeråd, leker, stoffer etc.
trenger vi hele tiden. Vi sender ca 1200
familieesker til Albania i året i to forsend-
elser, i mars og hovedsendingen i oktob-
er. Dette krever en jevn tilgang på både
penger og utstyr. Kjell Johansen, leder for
Prosjekt Nødhjelp, visepresident Øivind
Strømnes og sekretær Sidsel Laurendz
pakker familieeskene og gjør en helt fan-
tastisk jobb. Øivind og Kjell er veteran-
ene, som har vært med helt fra begynn-
elsen. 

Vi kunne også ønske oss et permanent
lager, og ikke minst flere til å hjelpe oss
med pakkingen. I dag leier vi en låve i
Vestby. 

Kiwanis Albaniahjelpen utfører i dag et
arbeid som vekker oppsikt i Albania. Vi
har god kontakt med vår ambassade i
Tirana, med UNICEF Albania og med
både sentrale og lokale myndigheter. Det
er en Kiwanisklubb i Tirana og en helt ny
klubb i Shkoder. Vårt håp er å få flere
klubber, særlig i den nordlige del hvor vi
arbeider. Da kunne vi få enda større
effekt. 

Noen klubber i Sveits har hatt en for-
sendelse av skoleutstyr til ”vårt” område.
Dermed har vi fått en ny samarbeids-
partner, og vil kunne yte ennå bedre
hjelp.

Infrastruktur er så mangt. Her en gammel,
kinesisk veivals.

Bandet for utvilingshemmede.

Familiepakkene er et nødvendig tilskudd til mange familier. Disse inneholder bl.a. både hånd-
drrevne og elektriske symaskiner.


