
 
 

Misjonsalliansen 
  
Misjonsalliansen er en tverrkirkelig norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale 

utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Misjonsalliansen har Norges eldste 

fadderorganisasjon.  

Vårt mål er at vi sammen skal bekjempe fattigdom, dele tro og fremme rettferdighet.  

Misjonsalliansen vil jobbe tett med mennesker i prosjektene. Det er de som definerer behovene, og 

det er de som både planlegger og gjennomfører prosjektene. 

Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte og samarbeider med lokale myndigheter og 

organisasjoner for å utruste målgruppen til å drive arbeidet selv. På den måten skapes det 

eierforhold, ansvarsfølelse og langsiktig bærekraft i prosjektene. 

 
Dette gjør vi: 
Kirke: Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon som samarbeider med ulike typer 
kirkesamfunn verden over.  
 
Lokalsamfunnsutvikling: Lokalsamfunnsutvikling er viktig for Misjonsalliansen. Vi bidrar til at 
lokalsamfunn kan organisere seg og selv påvirke hva de trenger og hvilke prosjekter de ønsker å sette 
i gang.  
 
Mikrofinans: Mikrofinans er et av Misjonsalliansen sitt viktigste verktøy i arbeidet for en bærekraftig 
fattigdomsbekjempelse som fører til varig utvikling.  
 
Utdanning: Vi brenner for at alle skal få tilgang på utdanning. Skole og utdanning er viktig for at 
mennesker skal kunne løfte seg ut av fattigdommen.  
 
Vann, sanitær og helse: Tilgang på rent drikkevann og gode sanitærforhold er grunnleggende for en 
god helse og livskvalitet.  
 
Inkludering av funksjonshemmede: Mennesker med ulike funksjonshemninger er utsatt for 
marginalisering og diskriminering. Vi jobber for å inkludere mennesker med funksjonshemninger i 
skole, familie og arbeidsliv.  
 

Klima og miljø: De som har minst ansvar for klimautslipp og som har minst evne til å takle de 
negative følgene av klimaendringene, er de som rammes hardest av for eksempel endrede 
værforhold. Skal vi bekjempe fattigdom, må vi bry oss om klimaendringene. 
 

Likestilling: Kvinner utgjør flertallet av de fattige og er mer sårbare fordi de mange steder mangler 
formelle rettigheter. Vår innsats har som mål å myndiggjøre og styrke kvinner og jenters stilling. 
 
 

Faktaboks:  
Stiftet i 1901 
Arbeid i Sør-Amerika, Afrika og Asia 
www.misjonsalliansen.no 
info@misjonsalliansen.no 
Vipps: #10590 
Kontonummer: 3000.16.00040 

 

Bønneledd 
Gud, vi ber for 
Misjonsalliansens arbeid i alle deres  
Samarbeidsland og organisasjoner.  
Vi ber for de fattige og tilsidesatte, 
for mennesker i slum og fornedrelse, for gatebarn og 
for mennesker som sulter og lider. 
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