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Solfrid Raknes
Jeg er psykologspesialist med PhD på psykisk helsehjelp til barn og unge. De siste to årene
har jeg gjort det jeg kan for å bidra til at syriske flyktningbarn som lever i dyp fattigdom i
Libanon, skal få skolegang og helsehjelp. Jeg samarbeider med to lokale syrisk-ledede
organisasjoner; MAPS (http://multiaidprograms.org/epl/) og SAMS Libanon
(https://www.sams-usa.net/) om arbeid med og for flyktninger i Bekaa-dalen. I denne
perioden har jeg vært i Libanon fra 18. mai til 1. juni.
Skole
Nå er skoleåret over, det er sommerferie. De 249 barna
på Sawasia har gått på skole i vinter takket være pengene
vi har samlet inn fra Norge. Skoleåret har vart i 7
måneder, og nå er alle pengene og vel så det brukt opp i
skoleorganisasjonen som totalt har 9 skoler, 3000
skolebarn og 700 ungdommer i yrkesopplæring. Jeg er
enormt fornøyd med det vi har fått til i vinter! Skole for
barn er trygghet, helse, glede, mestring og lek. Skole er en
rett barna har og en fornuftig fremtidsinvestering. Tusen
takk til Sjøvik AS, Cinderella, Heimstadkjær, alle faste
givere, og hver enkelt som har sørget for å gjøre dette
skoleåret mulig for barna våre! Bakteppet er at mer enn 50% av syriske flyktninger i Bekaa i
vinter manglet skolegang.
Sommerskole
Siden sommerferien ligger an til å bli svært lang, har vi drøftet ulike
tiltak som kan bidra til trygghet, læring, mestring, økt håp og
reduksjon av barneekteskap. Derfor startes sommerskole der 400
barn får øving i å lese og skrive i tre måneder. Det er stor søkning til
sommerskolen. Tiltaket koster i alt 18 000 USD og er i sin helhet
finansiert av #skolepåflukt. Vi mangler i skrivende stund 989$ for å
dekke det hele. Det håper jeg vi kan få inn!
Helping Hands
At gruppene i Helping Hands fungerer godt og brer seg, er det jeg som psykolog og
programutvikler er aller mest opptatt og stolt av! Det går gode rykter om programmet i
Libanon. Nesten alle skolene vi kontakter, ønsker nå tiltaket. Barna elsker timene: Behovet
for å snakke om frykt, sinne, vanskelige opplevelser og
hvordan mestre hverdagsvansker, er stort. Jeg har sett
nærmere på tilbakemeldinger og data som viser
hvordan tiltaket påvirker helse, og nedgangen i
emosjonelle vansker fra pre- til post-målingene er
stabil på gruppenivå. Med datagrunnlaget vi har nå,
ser vi at programmet gir barn, klassemiljø og lærere så
mye positivt at jeg føler meg trygg på at en bred

spredning er svært gunstig. Derfor starter jeg et arbeid med
Caritas til høsten, i Aleppo, og bruker læringspunkter fra
erfaringene vår til utvikling av en app på arabisk og norsk,
sammen med Gyldendal og Attensi. Vi har fått støtte av
Innovasjon Norge til app-utviklingen. Fra 26. mai til 1. juni var
derfor representanter fra Attensi og Gyldendal med meg til
Libanon denne gangen. Vi har gjort brukertesting av appen som
vi er midtveis i utviklingen av, og har hatt møter med diverse
hjelpeorganisasjoner for å starte samarbeid rundt utbredelse
og bruk av appen. Leger uten grenser er svært interessert i
samarbeid, det er også UNRWA og Caritas. Verdensbanken,
Norwak og Den Norske Ambassaden i Beirut har gitt oss gode
implementeringstips og rådgivning for hva vi bør tenke på for at
en app skal kunne komme mange til gode og være nyttig over tid.
Ramadan
Det er første gang jeg har opplevd Ramadan, muslimers hellige måned, i Midtøsten. Det var
spesielt. På arbeidsplassene er mange trøtte i ettermiddagstimene. Det var mer snakk om
selvkontroll og å trene viljestyrke enn det ellers pleier å være. Og kveldsmåltidet der fasten
brytes, Iftar, er sosiale, inkluderende og hyggelige fellesskap.
Helsetråd og Trådutengrenser
Det store blekksprutprosjektet slår ut armene. Nå er
blekksprut-kvaliteten høy, og jeg har tatt med 700
fantastiske blekkspruter fra Bekaa. De er heklet av 14
syriske entusiastiske flyktningkvinner som får lønn for
arbeidet, og slik tjener penger til det de trenger.
Blekksprutene skal brukes i en aksjon som er initiert av
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet i Bergen, ved
ligaens leder Susanne Urban. Blekksprutenes jobb er å
skape oppmerksomhet rundt FNs bærekraftsmål
nummer 14, Liv under vann. Uten at så mange har fått
det med seg, har det blitt mer atomubåt-aktivitet i
norske fjorder. Jeg håper blekksprut-prosjektet med sine
mange armer vil bidra til gode tiltak for fred, for trygge,
friske fjorder og skolegang og helsehjelp til syriske
flyktninger i Libanon.
Jeg har også tatt med 100 lapper som er laget av min syriske venninne Mariam og hennes
nettverk av kvinner i Libanon. De blir en del av Oslobiennalen i Camillla Dahls prosjekt.
Donasjoner
Vilt vakre heklede og strikkede bamser fra Solidaritetsnøster og Heimstadskjær ble utdelt til
barn som går i Helping Hands-gruppe. Det er lettere å tenke grønne tanker når man har sin
egen bamse! En hel bamse-familie er blitt til hjelpere i time 7 i Helping-Hands programmet.
Bamsefamilien viser barna at å fortelle voksne hva en føler og tenker, gjør det lettere for de
voksne å skjønne hva en trenger, og hvordan en kan hjelpe.

Sju fine nettbrett (med ladere og overganger!) ble donert fra
Vigdis Sveinsdottir, som rester fra SEED-prosjektet ved
NORCE. De er gull når vi jobber mer med helse-apper i skoleog helseteamet fremover. 19 par fotballsko og trøyer sørget
fantastiske Alexandra Arcetti Stølen for, og det fikk
fotballentusiaster i Al Rahma-leiren til å gråte. En mengde
blyanter, fargestifter og viskelær ble gitt Sawasia skolen – de
kommer godt med både på sommerskolen og til høsten. 40
barn fikk i tillegg hver sin gavepakke med bøker, farger,
blyanter og leker, samlet inn gjennom Gyldendal og venner.
En stor bag nystrikkete, vakre ullklær og tepper fra
Heimstadkjær ble med meg. Men det var varmt i Bekaa nå, og lagerplass og muligheter i
teltene er dårlig. Klærne ligger derfor i SAMS sitt lager i Al Marj frem til høsten kommer.
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Donert til MAPS for skole og sommerskole
Balanse
Sommerskole, 3 mnd for 400 barn
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NOK
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Takk for samarbeid og til alle og enhver som har bidratt! Ekstra takk til
MAPS v/Dr Fadi
SAMS Libanon v/Dr Raiza Kolia
Mr Moutaz, rektor ved Sawasia (én av de ni MAPS-skolene)
Heimstadkjær i Midsund v/Kathrin Gangstad
Solidaritetsnøster v/Guri Vestad
Sjøvik AS v/Olav og Daniel Sjøvik
Cinderella v/Gunnhild Sjøvik
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Bergen v/Susanne Urban
Camilla Dahl, Oslo Biennalen
Alexandra Archetti Stølen
Gyldendal
Attensi

USD
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