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Førjulstanker
Tusen takk for samarbeid, kreativitet, utholdenhet, tåre-tørking og
hurra-rop i 2021! Her i Washington DC føler meg enormt privilegert
som kan dele refleksjoner med en så sammensatt gruppe
samarbeidspartnere. Etter nylig å ha opplevd Laurie Anderson er
jeg inspirert til å fortelle!

Vi hekler en skole
Vinterens store hendelse i The Crochet Community Collective var Bernie Sanders. Vi klarte med
Grethe Melbys innsats å levere 993 Bernier! Andre stor-prosjekter har vært HoppY til barne- og
tweensgruppene i KFUK-KFUM, samt dinosaurer til bruk i fredsarbeid i IKFF-kampanjen «War is
SO yesterday». I år har hekleprosjektet finansiert skolegang for 330 skolebarn og gitt 50 faste
arbeidsplasser for syriske flyktninger i Libanon. Etter at en kontrakt på 3000 figurer nettopp kom
i stand helt uten min hjelp, har jeg sovet bedre om natta! Hovedstrategien for bærekraftig
hekleutvikling fremover, er å knytte direkte
kontakt mellom CCC og et mange
samarbeidspartnere. Om du har en stor heklebestilling, ta kontakt med Dr. Bayan som leder
prosjektet fra Bekaa-dalen i Libanon.
Penger
Under pandemien vokser forskjellene mellom folk
og land. FNs bærekraftsmål nummer 1 er
reduksjon av fattigdom. Jeg er stolt over at
826 000 NOK som kom inn på #skolepåfluktkontoen min i år har gått til Multiaid Programs
(MAPS) som sørger for lønn til lærere og heklere.
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For syriske flyktninger som får jobb, er penger avgjørende, i tillegg til at jobb gir verdighet og
fellesskap. For skolebarn er skole trygghet, venner, lek, læring og fremtid! Tusen takk til hver og
en som bidrar, vi gjør noe enormt viktig som ikke hadde skjedd uten oss! Prat er bra, men å
flytte penger fra folk som har mer enn nok, til folk og områder som trenger dem, er avgjørende
for å skape muligheter til fredfylt utvikling i barn, og for å bygge fred i videste forstand.

Varme og kulde
De fleste syrere i Libanon lever i ekstrem fattigdom. Denne uka snør det i fjellene, og folk jeg
snakker med i Arsal og Bekaa sitter og fryser med ullgensere, ull-luer og boblejakker på. Få har
råd til å varme opp telt, skur eller hus, siden oljen er dyr og inflasjonen høy. Tusen takk til
Heimstadkjær i Midsund og Solidaritetsnøster for ullklær! Alle kassene med varme plagg som
kom frem etter måneder i post og toll gjør nytten nå! Tusen takk til hver og en av dere som
strikker. Hver lue, ragg, genser, sjal og teppe er verdifulle og varmer på mange måter!
Hjelpehånda
I digitalspillet Hjelpehånda undersøker vi om et slikt digitalspill kan føre til bedre trivsel og helse
blant ungdom på tvers av økonomiske, religiøse og kulturelle skiller. Helsedirektoratet har kjøpt
brukerrettighetene slik at spillet er gratis for alle i Norge, det er et kvalitetsstempel, og god
helse- og skolepolitikk! Bli inspirert av skolehelsetjenesten i Færder! I studiene i Libanon finner
vi at ungdom som spiller Hjelpehånda og får anledning til på dvele ved spillerfaringene i grupper
ledet av lærer, utvikler bedre mestringsstrategier og
trivselen deres øker. Se mer i Alaa Munir Al-Khayat fra
OsloMet sin master-oppgave. De første 800 ungdommene
som har vært gjennom programmet utvikler seg
overaskende godt; de trives bedre, angst og
depresjonsplager reduseres, de blir bedre til å hjelpe
andre og til å be om hjelp, og opplever å takle vanskelige
følelser og situasjoner bedre. Flere forskningsresultater
blir å finne i stødige internasjonale publiseringer snarlig.
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Ekstra takk til
Internasjonal Kvinnegruppe for Fred og Frihet i Bergen; Heimstadkjær i Midsund; Midsund
Rotary klubb; Solidaritetsnøster; KFUK-KFUM Norge; Årstad sokn; Johannes Rolighed Xie;
Katrine Moller Hansen; Tellos AS; Oslo World og Arabisk bokhandel!
Alle faste givere og støttespillere!
Alle enkeltbidrag til SKOLE PÅ FLUKT (1449 transaksjoner så langt i år)!
Den norske ambassaden i Beirut som finansierer flere MAPS-skoler og kom på besøk i vår!
Gyldendal, Attensi, Innovasjon Norge og Norad!
Alle kommuner, skoler, skolehelsetjenester og enkeltpersoner jeg har hatt gleden av å
samarbeide med!
Jeg ønsker hver og en av dere en fredelig juletid og ser frem til mye godt samarbeid i 2022!
Jeg ønsker hver og en av dere en riktig god jul og alt godt for det nye året!

Solfrid Raknes

Wafaa er heklelærer og ekspert på å lage nye hekleoppskrifter som funker!

Solfridraknes.no

solraknes@gmail.com

