Jeg håper vi får gå på skole hele året
Syriske flyktningbarn i Libanon er fulle av forventning. På søndag åpner skolen deres, og
de håper den blir åpen hele skoleåret.
Intervjuet er gjort av Dr. Solfrid Raknes, psykologspesialist
3. oktober 2019, Bekka-dalen, Libanon
«Endelig, skolen åpner igjen på søndag!» sier Mohammed Diab (13 år) glad. Klassevenninnen
Eman Al Mohammad (13 år) ser frem til å fortsette å lære nye ting, og Haifaa Darwish (14 år)
gleder seg enormt til å møte venner og lærere
og til å fortsette å lære. Forrige ordentlige
skoledag var 1. mai, så sommerferien har vært
altfor lang. I mellomtiden har heldigvis noen av
barna gått på sommerskole i noen uker.
«Sommerskolen lignet ganske på vanlig skole,
men vi hadde færre fag og mer lek.»
Haifaa sier hun liker alt på skolen, og at hun vil
bli lege.
- Er du kanskje veldig flink, da? spør jeg
- Eh, ja! sier hun, og smiler blygt. Jeg var
nest-best på skolen min i fjor.
- Og jeg ble faktisk...best! sier Eman stolt.
- Og vi to er bestevenner, sier de i kor.
Hvilke råd vil dere gi til barn som syns det er
vanskelig med skole?
- Man må bare høre på læreren, følge
med og gjøre så godt man kan, sier
Eman.
- Når jeg blir sliten, sier jeg til meg selv at jeg skal fortsette likevel.
- Og ... vi vet jo hvordan det har gått i Syria. Verden trenger flinke folk. Og vi som kan
gå på skole må gjøre så godt vi kan!
Selv om alle barn har rett til å gå på skole, er det ikke alle som får det. Av syriske
flyktningbarn i Libanon, gikk mindre enn halvparten på skole sist skoleår. På rektors lister er
mer enn 500 barn allerede er registrert, og de har kun har plass til 300. Skolen Saad Nael er
en av MultiAid Program sine ni skoler. For første gang i år er fire av de ni skolene finansiert
av Den Norske Ambassaden i Beirut. Skoleledelsen er enormt takknemlige for det, og takker
meg og alle oss i Norge som har gjort at det ble slik.
Kjenner dere barn som ikke går på skole?
- Ja, søsteren min har barn som ikke går på skole. De er sju og åtte år, og har ikke lært
noe enda, sier Eman. Det er jo veldig trist, da. Det er veldig vanskelig å få skoleplass.
Det er jo mange barn her, det er ikke plass til alle.

Mohammed, Eman og Haifaa er flyktninger. Mohammed kommer fra Homs, Eman kommer
fra Aleppo og Haifaa fra utkanten av Damaskus. De bor i telt sammen med familiene sine i
flyktningleiren Jamil Diini, som ligger like ved skolen Saad Nael i Bekka-dalen i Libanon.
Familiene flyktet hit fordi husene og stedene deres i Syria ble ødelagt av bomber, og det var
farlig å bli værende der. Omtrent 750 syriske flyktninger bor i denne leiren.
Jeg spør barna om hvordan det er å bo her nå.
Haifaa forklarer at familien hennes flyktet fra en
gård der de hadde alt de trengte. En hage med gode
frukter, god jord, dyr. Men nå har vi jo bare et telt
og er blitt fattige, sier hun stille. Mange av de som
lever i telt i leiren her lever i det vi kaller «ekstrem
fattigdom», det vil si at de har mindre enn 10 kroner
om dagen per person. Mange av barna får ikke sunn
mat hver dag, og familiene har ikke penger til
medisiner eller varme klær. Både de voksne og
barna blir kjempeglade for at jeg har tatt med
nystrikkede ullgensere, tepper, luer, votter og
labber laget av strikkeglade kvinner i Norge. Jeg har
med noen veldig fine strikkebamser også, og barna
som får dem, blir strålende glade.
Barna ser litt urolige ut, og jeg spør om de føler seg
trygge.
- Ofte når jeg skal legge hodet på puten, kommer de tunge tankene, sier Haifaa.
- Jeg tenker spør meg selv: Blir broren min tatt i natt? Blir det brann? Hvordan blir det i
vinter, blir det vinterstormer og oversvømmelser? Og så tenker jeg på..sier hun litt
saktere og enda mer alvorlig... Hva som skjer neste år. Når jeg blir ferdig med sjette
klasse. Om jeg får fortsette å gå på skolen da. Hun har tårer i øynene, det er vondt å
være redd.
Jeg har snakket med jenter på hennes alder som har giftet seg nylig. Men jeg vil ikke spørre
henne om det er det hun tenker på, det jo snart skole nå, den skal åpne på søndag, og hun
får iallfall gå der nå!
Er det trygt på skolen? spør jeg.
- På skolen glemmer jeg alle de tunge tankene, sier Eman. Mohammed og Haifaa
nikker gjenkjennende. I timene og i friminuttene holder man jo på med noe og har
det gøy!
- Men det hadde vært bra med bedre uteareal i skolegåden, sier Mohammed. Det er
stein på bakken utenfor skolen, et slikt underlag hadde nok ikke blitt godkjent i
Norge, tenker jeg.
- Og det hadde vært bra med noen fotballer og basketballer!

For å drive skole trengs penger. Skolen de skal gå på, er
ikke finansert enda, som det heter. Det betyr at ingen
voksne har betalt for skoledriften. Lærerne og
skoleledelsen vet de tar en sjanse når de åpner uten at de
har penger til å lønne lærerne, men er optimistiske. Vi
voksne har blitt enige om å prøve noe som er litt villt: Vi
skal prøve å skaffe penger til skoledrift ved å selge heklefigurer mødrene lager. Jeg har med to store kofferter
stappfulle av nydelige heklede blekkspruter og grønne og
røde bamser til Norge. Får Eman, Mohammed og Haifaa gå
på skole hele vinteren? Kan man hekle en skole?

