God Jul, kjære samarbeidspartnere!
Strikkere, sjauere, støttere, lærere, psykologer, programmerere, helsesykepleiere,
journalister, musikere, organisatorer, oversettere, teknikere, forskere, språkpussere,
sosialarbeidere, ledere, humanister, kristne, muslimer, buddhister, jurister, selgere, søknadskrivere, familie, store, små, folk i Libanon, Norge og andre land, nye og gamle relasjoner:
Tusen takk for samarbeid, kreativitet, tåre-tørking og hurra-rop dette spesielle året!
2020 har vært et grensesprengende år for prosjekter jeg er dypt innsnurret i. Jeg er vilt stolt
over det vi har fått til sammen i 2020. Og jeg er dypt takknemlig. Derfor tar jeg meg den
frihet å dele årets skryte/takknemlighetsliste med dere. Jeg kunne ha laget en liste over feil,
tabber, ting som er prøvd uten å lykkes. Den listen er også lang hvert år, og når så mye har
gått digitalt og i en fart i stedet for bedre sikret utviklingsløp og ansikt til ansikt i år, har det
blitt mer feiling og vanskeligere å raskt oppdage hvor feilene skjer enn det jeg har erfart
tidligere. Men livet er kort og man skal ikke sette sitt lys under en skjeppe i mørketiden.
Både røde og grønne tanker kan lyse og blinke. «Bokra ahlan», sier Mister Moataz, en syrisk
flyktning og samarbeidspartner som er unik på
å holde håp og livsmot oppe. Det betyr «det
blir bedre i morgen».
Hjelpehånda
Det jeg har jobbet mest med i år er
Hjelpehånda, et digitalt spill for ungdom. Spillet
er «relevant, lærerikt og genialt!» sier ungdom
i Libanon. «Spillet har lært meg å bli en bedre
venn, spesielt for venner som har det
vanskelig» sier ungdom Norge. Spillet fins på
norsk og arabisk, og snart også på engelsk og
fransk og med stemmestyring! Takk til Attensi,
Gyldendal, Innovasjon Norge, Visjon 2030 og
Elever ved skolen Phoenix i Bekaa får psykososial støtte ved hjelp av
NORAD for utviklingsstøtte. Takk til Midsund
Hjelpehånda og psykologen Mohammed Haidar, Ahmad Charafeddine
tolker. Takk til Heimstadkjær i Midsund for støtte til prosjektet
Rotary klubb og Heimstadkjær i Midsund for
støtte til implementering i Libanon. Om du er nysgjerrig eller har ungdom du vil prate med
på en annen måte, prøv spillet her: https://www.gyldendal.no/artikler/hjelpehanda/
Penger
FNs bærekraftsmål nummer 1 er reduksjon av fattigdom. Vi har flyttet mye penger fra
relativt rike folk til relativt fattige folk i år, og de er mer verdt enn vanlig siden vi har kunnet
betale i USD og det er inflasjon. I skrivende stund vet jeg at minst 620 000 NOK har kommet
inn/er på veg inn til #skolepåflukt-kontoen min i år, derfra går de i all hovedsak direkte til
MAPs, men noe går til utstyr og noen psykososiale hjelpere her i Libanon som jeg betaler
direkte. Penger som har blitt satt inn direkte til MAPs sin konto gjennom samarbeidsprosjekter jeg broer over har jeg ikke regnet med i denne summen. Penger til lønninger til
lærere, psykososialt personell og heklere som er syriske flyktninger her i Libbanon betyr mat
og nødvendigheter for dem og deres familier.

Varm ull
Politisk vanstyre, Korona, inflasjon og den store
eksplosjonen i Beirut har gjort det vanskeligere for de aller
fleste i Libanon dette året. De fleste syrere lever nå i
ekstrem fattigdom i dette landet. Omtrent 200 kg
nystrikkede ullplagg har damer rundt om i Norge sendt med
meg fra Norge til Libanon i år. Tusen takk til
Solidaritetsnøster, til Heimstadkjær i Midsund og til hver og
en av dere som gir garn og strikker/tover. Hver lue, ragg,
genser, sjal og teppe er enormt verdifullt.
Grønne tanker slår rot og sprer seg
Jeg har jobbet med å utvikle psykopedagogisk materiell for
barn og unge siden 2007. I år kom endelig «Livsmestring og
folkehelse» med i rammeplanen i den norske skolen. Nå
brukes undervisningsoppleggene på hjemmesiden min
rundt om i det ganske land hver eneste uke! Mer om
forskning, prosjekter og materiell på hjemmesiden min
http://solfridraknes.no

Utdeling av ullklær i Bekaa. Babyposen er laget
av en av strikkerne i Bredtvedt Kvinnefengse i
samarbeid med Solidaritetsnøster

Skolegang
Fire av MAPs sine skoler er finansiert fra Den Norske Ambassaden i Beirut i år. I tillegg
finansieres en femte skole av hekleprosjektet #hekle en skole, og fra private givere i Norge.
MAPS har 3000 skolebarn dette skoleåret, og skolene er lagt i leirene der barna bor. På
grunn av pandemien har en del skolegang vært digital siden mars. Det har vært vanskelig
overalt i verden. Men det er enda verre når elektrisiteten bare fungerer noen timer i døgnet,
WiFi er svak, elektriske dupetitter ikke er av de beste, og fattigdommen har gått fra å være
dyp til ekstrem. Men vi har vært kreative og gjort det
beste ut av alle faser. Nå er skolene i god drift igjen.
Klassene er halvparten så store, barna går annenhver
dag i stedet for hver dag. De to siste ukene når jeg har
vært på besøk ved Saadnael og Swasia- skolene, har
konsentrasjonen vært svært høy, stemningen har vært
fredelig. Skolen er mer enn noen gang før i tillegg til et
lærested et pusterom for en hard virkelighet for
flyktningbarna.
Veiledning av studenter
I tre måneder i vår hadde jeg den ære og glede å veilede Lærer Tuqama på Swasia, MAPS, skriver: People tend
en student, Ibrahim Albiad fra Southern New Hampshire to forget their duties, but remember their rights
University. Ibrahim er selv syrisk flyktning bosatt i Bekaa. Å veilede ham 3 – 4 dager i uka i
tre måneder var lærerikt og givende. Sammen fikk vi til å teste ut datasystemet Questback
på arabisk i Libanon, og å få det til på en måte som fungerte i leirene. Dermed kan vi
innhente data direkte fra ungdommer digitalt. Digital data-innhenting gir enorme fordeler
med tanke på kvalitet av data og tiden man bruker til innhenting og analyse av data. Fra i
høst veileder jeg studenten Alaa Munir Al-Khayat fra OsloMet. I masteroppgaven sin ser hun
på syrisk ungdom og lærere i Libanon sine erfaringer med bruk av spillet Hjelpehånda.

Vi hekler en skole
The Crochet Community Collective er et prosjekt som har vokst seg stort i år.
Hekleferdighetene til de 45 kvinnene som nå har heklet seg arbeidsplasser er utrolige.
Skapergleden og – kraften er til å ta og føle på, den strutter ut av hver eneste unike
heklefigur! Logistikken i prosjektet er i forbedring. Prosjektet finansierer nå skolegang for
300 skolebarn. Prosjektet ikke bare vakkert – det gir verdighet og håp. Takk til Susanne
Urban i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet Bergen, FO i Møre og Romsdal, Befalets
fellesorganisasjon, Solidaritetsnøster, og takk til hver og en av dere andre som har solgt og
kjøpt heklede figurer! Prosjektet på Facebook:
https://www.facebook.com/CrochetCommunityCollective
En spesiell takk til Multiaid Programs, Attensi, SAMS, Gyldendal, Heimstadkjær i Midsund,
Midsund Rotary klubb, Solidaritetsnøster, Befalets fellesorganisasjon og FO i Møre og
Romsdal.
Jeg ønsker dere en fredelig juletid og ser frem til mye godt samarbeid også neste år.
Bokra Ahlan!
Solfrid Raknes

