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            Översikt  
 
 

2016 var ett intressant och givande år för Nordisk Hjälp. 

Omsättningen ökade kraftigt, både vad gäller den allmänna 

insamlingen och vid kampanjer för särskilda insatser. Insamlingen  

till Madaya och inför Ramadan var större än någonsin tidigare. 

Antalet faddrar har också fortsatt att öka för tredje året i rad.  

 

Vad gäller projekten så har det tvååriga Rekreations-projektet i 

Libanon slutförts och slutrapporterats till Forum Syd. Projektet var 

mycket lyckat, dels för de deltagande barnen, skolorna och 

skolpersonalen, men man lyckades också påverka det omgivande 

samhället och UNRWA, om vikten av en vettig skol- och fritid för 

barnen; ett par av aktiviteterna har nu också införts permanent av 

UNWRA. 

  

Vidare kunde vi starta det första projektet någonsin i Sverige, med 

stöd av MUCF (f d Ungdomsstyrelsen) – ett projekt mot 

vardagsrasism. Att driva projekt även i Sverige är viktigt för 

organisationen, då det möjliggör praktisk kompetensutveckling för 

medarbetare och volontärer.  

 

Nordisk Hjälp är nu medlem i CHS Alliance – en internationell 

”accountability”-organisation. Ett medlemskap som kommer gynna 

oss, både i form av ökad kompetens och i kontakter med myndigheter 

världen över. 

 

Avslutningsvis vill vi framhålla tillfredsställelsen över att kampanjen 

för de svältande i Madaya samlade in en stor summa, och att vi också 

lyckades få fram hjälpen snabbt och utan större problem. De 

kontakter, vägar och metoder, som brukades, ligger nu till grund för 

kampanjer och hjälp till syriska flyktingar i Syrien och Libanon, som 

vi planerar att genomföra under 2017.  

 

Nordisk Hjälp är djupt tacksamma för allt arbete som utförts av 

volontärer. Utan er hade inget blivit gjort.  
 

Några av de kampanjer, projekt och aktiviteter 

som NH genomförde under 2016 



 

 

Fest för föräldralösa barn: I mars ordnade Nordisk Hjälp en fest för 

fadderbarn och andra fattiga barn på Gazaremsan. De fick leka, måla 

och rita och umgås, och fick mat och godis. En dag av glädje då 

barnen kunde glömma den hårda vardagen i Gaza. 
 

 

                  
 

 

Lek och sport aktiviteter: I april bjöd Nordisk Hjälp in alla 

fadderbarn och andra fattiga barn i Gaza till en lek- och idrottsdag. 

Det fanns en hoppborg, man hade lektävlingar och en 

fotbollsturnering. Barnen fick också mat och godis. Vi är mycket 

glada över att kunna ge barnen en dag av frihet och lek. Och tackar 

alla som donerar till Nordisk Hjälp för att göra detta möjligt. 
 

 

      
 

Madaya kampanj: Under vintern och våren har Nordisk Hjälp vid 

två tillfällen nått fram med mat och andra förnödenheter till de 



svältande i Madaya. Vi har även kunnat hjälpa folket i flyktinglägret 

El Yarmouk, utanför Damaskus.  

 
 

       
 

 

Matpaket under ramadan i Gaza och Libanon: Nordisk Hjälp 

delade ut matpaket till de fattiga och behövande familjer i Gaza-

remsan under ramadan-månaden. Insamlingen gick mycket bra, och 

gav en nästan tredubblad summa mot året före.  

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



Iftaar till fadderbarn och fattiga barn: För sjunde året i rad ordnade 

Nordisk Hjälp iftaar (gemensam fastebrytning) under ramadan-

månaden för fadderbarn och andra fattiga barn och deras anhöriga. 

 

      
 

Stöd till behövande familjer i Gaza: Nordisk Hjälp stöttar också 

familjer med pengar till renovering av hus, giftermål, studier m m. 

Efter senaste kriget i Gaza har vi särskilt inriktat stödet på att reparera 

skadade hus, många familjer bor i undermåliga hus och saknar 

försörjare. 

 

        
 

 



Brunnar och reningsverk: Nordisk hjälp har borrat två brunnar och 

startat två reningsverk i Gaza, närmare bestämt i områdena Al Shugaia 

och Al Nosaira. 

 

   
 

 

Mat till behövande flyktingar i Libanon: en container med mat och 

andra förnödenheter skickades till Libanon, då det är stort brist på mat 

bland flyktingarna där, och omkring 500 familjer fick hjälp med 

matpaket (basvaror, som beräknas räcka ca tre veckor).  

 

 

   
 

 



Fader- och föräldralösa barn: föreningen förmedlar nu stöd och 

hjälp till mer än åtta hundra barn under; föreningen ser till att de får 

grundläggande förutsättningar för att kunna utvecklas, gå i skolan och 

ha ett normalt liv. 

 

                
 

 

Projekt mot vardagsrasism: Finansierat av MUFC (Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhälls-frågor) genomfördes ett projekt med 

fokus på att bemöta olika uttryck för vardagsrasism. Under ledning av 

Hans Andersson och Maher Habta hölls workshops på en rad platser i 

mellan-sverige. Nordisk Hjälp har sökt projektbidrag för att kunna 

fortsätta även under 2017, nu i Skåne och på västkusten.  

 

                      

 



Under 2016 bestod styrelsen av: 

● Khalil Zeidan 

● Muhammed Abdelrazik 

● Maher Habta 

● Hanan El Refai 

● Rami Alyousif 

● Abdallah Elyousef (suppleant) 

● Ibrahim El Moughrabi (suppleant) 

 


