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Nordisk Hjälp kan se tillbaka på ett intressant och givande år. 
Omsättningen och insamlingen har fortsatt öka, likaså antalet 
fadderbarn vi förmedlar pengar till. Föreningen har också fått många 
nya medlemmar, vilket är mycket glädjande och som vi hoppas ska 
kunna vitalisera Nordisk Hjälp med ökad räckvidd och nya initiativ. 

Inriktningen på att bygga ut arbetet i Sverige har fortsatt. 
Föreningen har på olika sätt engagerat sig i att jobba med problem som 
rasism, arbetslöshet och integration. Under året avslutades ett projekt 
mot vardagsrasism och ett nytt startade, med syftet att förhindra 
ungdomar att lockas in i våldsbejakande extremism. Föreningen är 
också väldigt nöjda med att volontärsgruppen blivit mer aktiv i 
insamlingsarbetet och även tagit initiativ till att hjälpa asylsökande och 
nyanlända.  

Utanför Sverige har Nordisk Hjälp gjort insatser i Syrien och Libanon, 
med försändelser av matpaket, bränsle och kläder. Ett projekt har 
genomförts i Libanon för att stärka kvinnors rättigheter och 
möjligheter att engagera sig i samhällsfrågor. I Västbanken och 
Gazaremsan har föreningen fortsatt med att stödja utblottade familjer 
med mat, hyra och husrenoveringar. 

Nytt för 2017 är att Nordisk Hjälp för första gången arbetat utanför 
Mellanöstern, och genomfört insatser för att stödja de hundratusentals 
Rohingyer som flytt till Bangladesh undan förföljelsen i Burma. 
Föreningen samlade in pengar till matförsändelser och tog emot 
donationer för att borra mer än hundra livsviktiga brunnar i de stora 
tältlägren utanför Cox’s Bazaar. 

 

Khalil Zeidan, ordförande 

 

 



Större projekt och insatser under 2017  

1. Klädcontainer: 

I samarbete med Emmaus Fredriksdal skickades en container 
med insamlade kläder till samarbetsföreningen Takaful; kläderna 
distribuerades till flyktingar från Syrien. 

2. Svenska föreningars kampanj – Libanon och Syrien. 

Nordisk Hjälp genomförde en rad kampanjer för att hjälpa 
krigsdrabbade flyktingar i Libanon och inne i Syrien (i Damascus 
och Aleppo) i samarbete med Emmaus och andra svenska 
föreningar.  

3. Barnfestival i Gaza:  

Nordisk Hjälp gjorde en festival till föräldralösa barn i Gaza-
remsan för att skänka glädje till barn som lever utan försörjare. 

                  

4. Renovering av husen i Gaza och/eller stöd för att betala 
hyran för boende i västbanken: 

Nordiskhjälp genomförde en kampanj och samlade in medel för 
att kunna hjälpa ett flertal familjer med renovering av hus som 
förstörts i kriget och med betalning av hyran. 

 



5. Ramadan i Libanon och Gaza:  

Nordiskhjälp hjälpte många fattiga familjer i Libanon och i 
Gazaremsan under fastemånaden Ramadan, så att de kunde 
klara månaden. Stödet var i form av matpaket och gemensamma 
iftar speciellt till de föräldralösa barnen och deras anhöriga. 

  

6. Projekt vardagsrasism:  

Under 2017 avslutade Nordisk Hjälp ett projekt mot rasism 
(stöd från MUCF) och kunde sprida information till ungdomar 
för att bekämpa vardagsrasism. 

7. Burmakampanjer:  

Nordisk Hjälp genomförde en kampanj för att samla in pengar 
till mat och förnödenheter för Rohingyas som flytt till 
Bangladesh undan förföljelserna i Burma. Föreningen hade 
personal på plats när hjälpsändningen distribuerades i fyra 
flyktingläger utanför Cox’s Bazaar. Vid det tillfället skapades 
också kontakter med lokala organisationer och organ, så att de 
brunnar som privatpersoner i Sverige bekostat kunde börja 
borras. Vid årskiftet hade omkring 150 brunnar borrats. 
Kampanjen har fortsatt under vintern 2018.  



8. Projekt i Libanon:  

Utvecklingsprojektet CEDAW (finansierat av Forum Syd) 
genomfördes under 2017 och Nordisk Hjälp kunde hjälpa 
många kvinnor att bli medvetna om sina rättigheter och bli mer 
aktiva och produktiva i samhället. Projektet genomfördes i 
samarbete med Awareness and Consolation Association.  

 

9. Projekt Nya Vägar (mot våldsbejakande extremism):  

Nordisk Hjälp genomför ett projekt (med stöd från MUCF) för 
att hjälpa ungdomar att hitta vägar för att studera, jobba och 
ordna sina liv och undvika att lockas till våldsbejakande 
extremism. En ny arbetsmetod utvecklas, man jobbar med att 
utbilda unga till ”ambassadörer”, som arbetar i sin vardag, i 
skolan, på fritidsgården, fotbollsplanen, torget, för att på så sätt 
kommunicera på samma nivå som de andra ungdomarna, och 
inte ovanifrån, från myndigheter och experter.  

10. Stort tack till volontärerna! 

Under året har volontärsgruppen fått många nya aktiva, som 
hjälpt föreningen med allt från insamling, projektarbete, 
informationsspridning och telefonkampanjer. Gruppen har även 
på eget initiativ besökt Migrationsverkets lokaler varje vecka, för 
att stödja asylsökande och nyanlända, leka med barnen, visa film 
eller bara fika och prata. 

       


