Arbeid for og med syriske flyktninger i Libanon
Solfrid Raknes
14. – 26. november 2018; Bekaa, Majdal Anjar
26. november 2018
Jeg er psykologspesialist med PhD fra det psykologiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.
De siste 19 månedene har jeg vært mye i Libanon og blitt opptatt av at syriske flyktningbarn
som lever i dyp fattigdom skal få skolegang og helsehjelp. Mindre enn
50% av syriske barn i Libanon går på skole, de mangler skoletilbud de
kan benytte seg av. Selv om post traumatiske vansker, angst, depresjon
og atferdsvansker er utbredd, får kun et fåtall av barna tilgang til
psykisk helsehjelp. På frivillig basis jobber jeg for at flere syriske
flyktningbarn i Libanon får skolegang og psykisk helsehjelp. Arbeidet
gjøres i samarbeid med to lokale, syrisk ledede organisasjoner; MAPS
(http://multiaidprograms.org/epl/) og SAMS Libanon
(https://www.sams-usa.net/).
Strikket og heklet
Denne gangen sendte Kathrin
Gangstad ved Heimstadkjær i Midsund og andre
strikkende med meg to store kolli stappfulle av vakre,
nystrikkete ullklær og tepper. Baby-klær ble delt ut på
mor-barn helseklinikken MAPS driver i Majdal Anjar.
Tepper, labber, luer og gensere til barn og unge ble delt ut
i flyktningleiren ”Halid al Hussain” som ligger like ved.
Alt ble tatt imot med stor takknemlighet.
Skoledrift
På grunn av aksjonen vår for å skaffe penger, åpnet skolen Sawasia lørdag 7. oktober! De 249
leker og trives i friminuttene, konsentrerer seg og lærer i timene. Lærerne, som selv er syriske
flyktninger, er flinke, topp motiverte og stemningen på skolen er trygg og god når jeg er på
besøk. Nå har barna fått skolebøker i alle fag og er i gang med læring, lek og skolehverdag.
Jeg snakker med Kouther Shehada (13 år) og Hassan al Baseri (12 år).
Å våkne opp å vite at jeg skal på skolen gjør meg glad. Da jeg
våknet i morges, gledet jeg meg til å ha engelsk. Jeg liker å møte venner,
vite jeg skal være aktiv, lære, lære av lærerne, ja egentlig alt, sier
Kauther.
Vi ser på FNs bærekraftsmål nummer 17 , ”Samarbeid for å nå målene”.
Hassan blir ivrig.
Samarbeid er fotball! Når vi samarbeider på banen, blir vi bedre
venner. Man oppnår ikke noe om man bare tenker på å skåre selv. Vi
vinner når vi spiller godt på lag – og det gjør vi her på skolen!

Tegninger laget på Sawasia og Al Four kan nå kjøpes som julekort (17 kort: 200 + frakt) og
som hele sett av tegninger samlet viser FNs 17 bærekraftmål (1800,- for helt sett, 150 pr
tegning). Susanne Urban ved Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet i Bergen har vært
primus motor i arbeidet. Ta kontakt med henne for å
kjøpe, tlf og VIPPS 90544630. Alt overskudd går til
skoledrift på Sawasia.

UN’s SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS illustrated with drawings by refugeechildren in Libanon – a project for education-funding https://www.facebook.com/solfrid.raknes.5

Psykisk helsehjelp
Helping Hands er et ti-timers opplegg basert på
Psykologisk førstehjelp utformet for arabisktalende
flyktningbarn i alderen 4 – 12 år. Disse ukene har to nye
grupper med lærere, social workers og psykologer fått
opplæring i programmet, og neste uke starter programmet i åtte fulle
klasserom. Vi samler inn pre- og post-data for å evaluere nytte. Nå har vi filmer fra tidligere
gjennomførte grupper å vise i opplæringen, og gode rykter går i Bekaa om at programmet er
hjelpsomt både for barna og lærerne! Opplæringsdagene ble topp evaluert. Jeg skjønner
etterhvert litt mer av livsforholdene syrerne lever under i Libanon, og kan derfor gi mer
konkrete, godt tilpassede tips og råd.
BERGEN

150 kr pr. piece, 1800 kr for the whole set - vips your order/ gift, and organise collection by mob.
90544639

Litt av hvert
• Spesielt fint var møte med den Norske Ambassaden sammen med SAMS og MAPS.
Deilig å bli tatt imot av en så erfaren, våken og hjelpeinnstilt ambassadør.
• Framtida Junior lager et oppfølgnings-stykke til leserne for barn som leser nynorsk.
• Åpning av utstilling fra MAPS-skoler på Café Opera: 2. Desember kl 14.00
Penger
Skoledrift på Sawasia, 249 elever (x 3300 NOK) koster
Overført til Solfrid, Syriabarnkonto
Sjøvik AS
Cinderella
GoFund Me
Bypsykologene, FB konkurranse
Penger som fremdeles mangler for skolegang Sawasia
Det betyr at vi fremdeles jobber på for å prøve å skaffe penger.
Og blir veldig glad for alle initiativ og enhver overføring!
Takk til alle og enhver som har bidratt og for samarbeid! Ekstra takk til
Dr Fadi – leder for MAPS
Dr Raiza Kola – leder for SAMS Libanon
Kathrin Gangstad – Heimstadkjær i Midsund
Sjøvik AS v/Olav og Daniel Sjøvik
Cinderella v/Gunnhild Sjøvik
Per Audun Høgset
Susanne Urban, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Bergen
Guro Gjuvsland – oversetter
Rektor på Sawaisa Mr Moutaz
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