Hoppet på
Bernie-trenden
Små Bernier hekles av syriske kvinner i flyktningleirer i Libanon.
Solfrid (48) sørger for at dukkene blir solgt her hjemme.
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D

en 79-årige Bernie Sanders
fikk voldsom oppmerksomhet da innsettelsen av
ny amerikansk president rullet
over TV-skjermen. Den eldre
politikeren satt med armer og
ben krysset mens han fulgte
seremonien. På hendene var
Bernie iført mønstrede votter,
som plutselig alle ville ha oppskriften på.
Det tok ikke lange tiden før
Bernie-produkter ble en stor
hit. Trenden har også nådd
heklede kvinner i flyktning-

leirer i Libanon, hvor Solfrid
Raknes fra Midsund utenfor
Molde jobber.
– Jeg pleide å ta med meg
kofferter fulle av strikkede
klær fra Norge til flyktningleirene. Da jeg kom inn i teltene
med gensere, sokker og luer,
ville de syriske flyktningene
vise meg hva de selv har laget,
forteller Solfrid.
LÆRT AV BESTEMOR

Solfrid er utdannet psykolog
og har arbeidet i Libanon de

fire siste årene. Hun samarbeider tett med flere lokale aktører som driver skoler og ulike
helsetilbud som retter seg mot
barn og ungdom som lever i
de mange flyktningleirene.
Det tok ikke lange tiden
før Solfrid oppdaget at mange
av de syriske kvinnene likte å
hekle. I samarbeid med organisasjoner i Norge kom hun
opp med ideen om å bruke
heklekunsten til noe.
Det skulle snart vise seg å bli
starten på bedriften Crochet

Dette gjør Solfrid:

Solfrid samarbeider med flyk
tningkvinner
som er en del av et hekleko
llek tiv i Libanon.
Det te gir inntekt, glede og verd
ighet til
kvinnene og samtidig skolepl
asser til flere
hundre barn. Vil du kjøpe en
Bernie-dukke,
kontak t solfridraknes.no

TREND:
Kvinnene
har i løpet
av kort tid
fått inn flere
hundre
bestillinger
på en heklet
Bernie.
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MÅL OG MENING: Arbeidet bidrar til å gi de syriske
kvinnene i heklekollektivet både verdighet og
økonomisk trygghet.

Community Collective, et
heklekollektiv som nå gir arbeid til 45 kvinner.
– Flyktninger fra Syria har
mistet så mye. Å leve av et
håndverk en har lært av sin
egen mor eller bestemor, gir
stolthet, inntekt og en følelse
av verdighet.
BERNIE-TRENDEN

I vinter ble Solfrid kontaktet av Grethe Melby som er
en bekjent i Bergen. Grethe
hadde kommet på ideen om
å hekle små Bernie-dukker og
lurte på om dette kunne være
noe for kvinnene på i heklekollektivet.
– Jeg ble tent på ideen, og
siden er det blitt stor fart på
de mange heklenålene.
Frem til nå har heklekollektivet fått inn rundt 650
Bernie-bestillinger.
Målet for dette skoleåret er å
hekle en skole for 300 barn.
– Jeg håper Bernie-trenden
vil vare lenge, og det er fantastisk å vite at den bidrar til å gi
støtte til både heklerne og driften av skolen, forteller Solfrid.
– Responsen har vært overveldende, så det kan ta noen
uker før damene på heklefabrikken får ferdigstilt Bernien,
men den kommer.
Solfrid forteller om en 29 år
gravid trebarnsmamma på
heklekollektivet. Hun sa til
Solfrid: «Jeg tenker alltid på
fremtiden til barna mine og
hvordan det skal gå med dem.
Om de får gå på skole, om
de utvikler seg til å bli gode
mennesker, som tar gode valg.
I starten deltok jeg i hekle-

REPORTASJE

Heia deg!

amer
ge flot te d
Det er man rt land som det
vå
rundt om i å heie på!
er verdt

STORT ENGASJEMENT: Solfrid
Raknes fra Midsund utenfor Molde
synes det er gøy å være med på å
lage arbeidsplasser basert på det
som kvinnene elsker å gjøre.

prosjektet bare fordi jeg har
en lidenskapelig kjærlighet til
hekling. Men nå gir heklingen barna mine økonomisk
trygghet. Takket være dette
prosjektet har jeg klart å
flytte fra leiren og til et hus.»
En annen kvinnen forteller
at hekleprosjektet gir henne
motivasjon til å starte dagen.
For Solfrid er det både rørende og gøy å være med på
å lage arbeidsplasser basert på
det som folk elsker å gjøre.
– Det skjer noe med disse
damene som har gått fra ikke
å tjene noe, til å hekle seg et
liv for seg selv og sin familie,
og samtidig skoleplasser til
barn, påpeker hun.
– Hele prosjektet er vilt,
vakkert, sprøtt, gøy, rart og
rett og slett helt fantastisk!
Det gir verdighet til alle
involverte. Selv tjener jeg
overhodet ingen penger på
det og bruker altfor masse tid
på dette, men jeg klarer ikke
å la være.
GLAD OG STOLT

Solfrid påpeker at prosjektet er veldedighet. For en
Bernie-dukke kan du donere
450 kroner eller litt mer.
Når den lille Bernien er klar,
sendes den til Solfrids samarbeidspartner i Norge, som
sørger for at den når frem til
riktig mottager.
Kvinnene selv får 50 prosent av inntektene, mens
resten går til skoledrift. Arbeidet er forankret i MultiAid
Programs, en syrer-ledet skole- og helseorganisasjon som
Solfrid samarbeider med.
– Det er gøy å la de mange
som drømmer om sin egen
lille Bernie, få ønsket sitt
innfridd. Aldri før har jeg
følt meg mer nyttig: Her
trengs hele meg. Alt jeg tør,
kan og er. Prosjektet gjør
meg så glad og stolt, og jeg
er så innmari imponert over
kvinne- og heklekraft. •
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