
                     

               

                Nordisk Hjälps verksamhetsberättelse   

                                     2018 

 

    

 

 

                                      

 

 



 

 

 

Nordisk Hjälps arbete 2018  

 

Vi kan se tillbaka på ett produktivt och utvecklande år. Insamlingarbetet och 

stödet till fadderbarnen fortsätter öka, kampanjerna för humanitära insatser 

likaså. När det gäller utvecklingsprojekten har Nya Vägar fortsatt och utökats 

till fler platser än Malmö, och samarbetet med Forum Syd har gått in i en ny 

fas – ett projekt beviljat för 2019 och två nya gedigna ansökningar är 

inlämnade. 

Ett par nyheter under förra året:  Kontoret i Stockholm har öppnat igen. 

Vidare har satsningen på ökad verksamhet på internet och i sociala medier har 

börjat ge effekt. Vi tackar Torsten Hansson för hans enormt fina arbete med ny 

hemsida, digitala kampanjer och design.  

Arbetet med att uppfylla hårdare krav gällande personuppgiftslagen och 

ändringar i lagen om penningtvätt och terrorfinansiering har tagit mycket tid 

och resurser i anspråk. Särskilt genomgången av utlandstransaktionerna 

tillsammans med Nordea har varit omfattande – ett oerhört viktigt arbete då 

90-kontot är kopplat till Nordea. Processen tog mycket energi, men innebar 

också en möjlighet för oss i organisationen att lära oss ett bra och 

lättöverskådligt system och även att förbättra rutinerna i kontakten med våra 

samarbetspartners i utlandet.  

 

                   

 



                 Ett axplock av Nordisk Hjälps aktiviteter under 2018 

Vinterkampanj 

Vinterkläder samlades in i Sverige, i samarbete med vår samarbetspartner i 

Libanon, Takaful, och skickades till syriska flyktingar i norra Libanon och 

norra Syrien. Till kampanjen samlades även in medel till bland annat bränsle 

och tält till tusentals flyktingar, så att de bättre kunde klara den hårda vintern.  

 

Hjälp till Gaza  

För att hjälpa utsatta familjer i Gaza vars hus förstörts i kriget med Israel 

ordnade Nordisk Hjälp ett antal kampanjer. Medel samlades in för reparation 

av ett flertal hus. Vi kunde även förmedla stöd till arbetslösa och utarmade 

familjer och fattiga i behov av sjukvård och operationer.  En glädjande och 

hoppingivande sak är de privata initiativ till donationer som tillkommit på 

senare år, särskilt avseende sjukvårdsbehov. Det går till så att någon eller några 

kommer till NH med en mindre insamling till ett speciellt behov, en individ 

eller familj som råkat illa ut, och vad vi gör är att använda vår finansiella 

”infrastruktur” för att förmedla stödet. 

 

                     



Container till Libanon 

Under vintern mottog vi donationer från människor inom den svenska 

sjukdvården. I februari hade vi fått in så mycket att en container med 

medicinsk utrustning i form av sjukhussängar, rullstolar, rollatorer och andra 

handikapphjälpmedel kunde skickas till Libanon. Materielen föredelades 

mellan sjukhus och vårdcentraler i och i anknytning till flyktingläger i 

Libanon.  

         

         

                 



Ramadan och Zakat al-Fitr 

Nordisk Hjälp mottog ett mycket stort antal gåvor från privatpersoner och 

kunde hjälpa över tiotusen fattiga familjer i Libanon och i Gazaremsan under 

Ramadan, så att de kunde klara fastemånaden. Stödet var i form av matpaket i 

enlighet med FN:s standard, och gemensamma iftar speciellt till de föräldralösa 

barnen och deras anhöriga.     

 

                  

 

Projektet Nya Vägar avslutades  

Nordisk Hjälp genomförde 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. I projektet fick tjugo ungdomar 

utbildning i demokratiska värderingar, arbetsmarknadsfrågor, 

opinionsbildning och föreningsliv.     



                  

 

Nya vägar 2 inleddes  

En utökad version av Nya Vägar (se pkt 6) påbörjades, kommer att genomföras 

i Malmö, Landskrona, Helsingsborg och Klippan under 2019.  

 

             



Bangladesh 

Donationer förmedlades till omring 200 brunnar för färskvatten i flyktingläger 

i Bangladesh, dit 700 000 Rohingyas flytt från förföljelsen i Myanmar.  

 

      

 

Stöd till asylsökande  

Volontärer från Nordisk Hjälp har fortsatt besöka Migrationsverkets förvar i 

Malmö en gång i veckan, och ordnade förströelse och umgänge för 

asylsökande. Man har druckit kaffe/te, sett film, spelat spel, gjort studiebesök, 

lekt med barnen m m. Detta har varit mycket uppskattat då de asylsökandes 

dagar är långa och enformiga.  

 

 



Fadderbarn  

Donationer till omkring 900 fadderbarn skickas månatligen. Barnen lever i 

Palestina och i flytkingläger i Libanon. De saknar en förälder eller båda 

föräldrar, och får av faddrarna hjälp till att köpa kläder, skolmaterial, 

sjukhusbesök m m. Många faddrar skickar också gåvor till födelsedagar och eid 

al Fitr.  

                            

   

    

 



      EFFEKTRAPPORT 2018 
      

Vad vi vill uppnå:  

 

Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- 

och moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra 

situtionen för de mest utsatta gruppernas, genom att bedriva humanitära 

insatser, bekämpa fattigdom och främja demokrati och möjligheten till ut- och 

fortbildning. Nordisk Hjälp arbetar således på tre fronter – akuta insatser på 

kort sikt (såsom förnödenheter och skydd för flyktingar), och på lite längre sikt 

(skolgång för flyktingbarn, hälsovård m m), samt långtsyftande 

utvecklingsprojekt (där vårt fokus ligger på barns och kvinnors rättigheter).  

Vi verkar även här i Sverige för att hjälpa barn, unga och utsatta 

människor och främja integration. 

 

 

   Vilka organisatoriska sammanhang verkar vi:  

 

Nordisk Hjälp har löpande samarbetsavtal med lokala organisationer i 

Libanon och Palestina. En stor del av insatser och projekt utförs av lokala 

organisationer, med ekonomiskt och praktiskt bistånd från Nordisk Hjälp. 

Detta gäller för såväl fadderverksamheten som de humanitära insatserna och 

utvecklingsprojekten. I de fall där medfinansiärer endast arbetar med 

tidsbegränsade avtal (som t ex Forum Syd och Radiohjälpen) upprättas sådana.  

För vissa enskilda projekt samarbetar NH även med andra hjälp-

organisationer i Sverige, som t ex med donationerna av ambulanser till 

Mellanöstern, då med Emmaus Fredriksdal. 



I samtliga avtal ingår att parterna följer internationell standard (Röda 

Korsets och GHCs Code of conduct) för humanitära insatser och 

utvecklingsprojekt, så även när det gäller utvärderingar och revision.  

Fr o m 2017 är Nordisk Hjälp medlem i CHS Alliance. 

 

 

 

Vilka strategier Nordisk Hjälp har för att uppnå våra mål:  

 

I vårt humanitära hjälparbete är vi oberoende av religion och politik och 

vi är måna om att göra detta tydligt i stadgar, på hemsidan, och i samtliga 

samarbeten. Vi bidrar där vi kan och gör inte åtskillnad på kön, 

folktillhörigheter eller annat. Vi utgår från de nödlidandes behov och tar inte 

ställning i konflikter.  

 

Ett område av särskild vikt för oss är att utveckla organisationens 

kompetens, såväl i hjälparbete, insamling och volontärsverksamheten. Vi 

försöker ständigt effektivisera verksamheten, men ser också hjälparbetet som 

viktigt för integration och möten över kulturskillnader i det svenska samhället. 

Här spelar volontärs- och praktikantprogrammet stor roll. De senaste åren har 

t ex många nyanlända från Syrien arbetat hos oss.  

 

Vårt långsiktiga mål på hemmaplan är att etablera oss på fler orter i 

Norden, öka insamlingskvoten och antalet föräldra-/faderlösa vi hittar faddrar 

åt, samt utveckla den samarbeten vi har med andra organisationer utanför 

Sverige. 

När det gäller utvecklingsprojekten i Mellanöstern strävar Nordisk Hjälp 

efter att öka kompetensen både hos oss och lokala samarbetspartners.  Dels i 

vad de enskilda projekten syftar till (behovsvärdering, målgruppsidentifiering, 



hitta kompetent utbildningspersonal, relationen till lokala myndigheter m m), 

och dels i internorganisatorisk mening, att upprätthålla en hög standard i 

förhållande till internationella standarder för accountability och 

uppförandekoder. Fr o m 2014 har vi också ökat vår närvaro i Mellanöstern 

genom att öppna egna kontor i Gaza (redan öppnat), på Västbanken och i 

Libanon. 

Vi anser att det finns ett samband mellan katastrofhjälp, rehabilitering och 

långsiktig utveckling. Där situationen tillåter det tror vi på mesta möjliga 

information och utbildning för att stärka individer så att de själva kan skapa 

hållbarhet i det civila samhället - och det är däri som bärkraften ligger.  

 

 

Vilken kapacitet har vi för att uppnå våra mål? 

 

Många av dem som arbetar för eller är medlemmar i Nordisk Hjälp har sin 

bakgrund i Mellanöstern och deras erfarenheter, engagemang, kunskaper och 

kontaktnät är vad som ger verklig styrka åt organisationen. Närheten till 

situationen i krisområdena kan ses som vår största allmänna tillgång. 

 

Vi kan agera snabbt och har ofta möjlighet att nå människor i områden 

som är svåra att arbeta i för de större internationella hjälporganisationerna. 

Nordisk Hjälp var t ex bland de första att nå fram med matkonvojer till de 

svältande i syriska Madaya i februari 2016. Till detta kommer utbildningar och 

kurser i projektarbete, insamling och uppförandekoder, som Nordisk Hjälps 

medarbetare deltar i. Minst lika viktigt är de erfarenheter av projekt och 

insatser som vi samlat på oss under de tio år vi existerat. Vi arbetar också 

kontinuerligt med att dela kunskaper och erfarenheter med våra 

samarbetspartners; likväl som vi har mycket att lära av dem.  

 



  

 

Hur vet vi att vi gör framsteg:? 

 

I utvecklingsprojekten arbetar vi med någon form av mål- och riskanalys-

modeller, ofta den matris som Forum Syd tagit fram. Utifrån dessa 

övergripande mål och delmål görs utvärderingar efter projektets avslutande. 

Utvärderingen består av djupintervjuer, statistik och diskussioner med 

samarbetspartnern. Nyckeltal här är ganska svåra att sätta upp, projekten 

varierar stort i såväl omfattning som ändamål. För katastrofhjälp och 

utvecklingsprojekt strävar Nordisk Hjälp att hålla det administrativa och 

logistiska uttaget kring 16 % (av tillåtna 25%); för stödet till fadderbarnen är 

maxuttaget satt till 10 %. 

 

När det gäller de humanitära insatserna så kan framgång och nyckeltal 

egentligen endast sättas upp i förhållande till effektiviteten i genomförandet. 

Och där i princip begränsas till hur mycket av medlen som når fram, och att de 

når rätt individer.  

             

   

 

Vad Nordisk Hjälp har åstadkommit så här långt:  

 



Nordisk Hjälp förmedlar årligen medel mellan faddrar i Norden och 

omkring 900 fadderbarn i Mellanöstern, främst i Palestina och Libanon. Vi har 

även stadigt ökat hur mycket vi samlar in, både allmänna donationer och 

särskilda kampanjer.  

 

Vi har genomfört utvecklingsprojekt i Libanon, om att stärka kvinnors 

position i samhället, och om att höja kompetensen hos dem som arbetar med 

barn i palestinska flyktingläger i Libanon. I samma anda har vi genomfört 

kampanjer för att stödja barn med läxhjälp, ge fattiga ögonvård. Nordisk Hjälp 

har, tillsammans med Emmaus Fredriksdal flera år i rad nu gjort kampanjer 

och köpt in fullt utrustade ambulanser, som donerats till områden i 

Mellanöstern. Löpande samlar vi in kläder, husgeråd, leksaker, till behövande i 

Libanon, Palestina och Syrien. Varje år skickar vi minst två containrar till 

dessa områden. Till detta kommer akuta insatser där vi samlar in pengar för 

inköp av matpaket, tält, mediciner och vattencisterner, att distribueras i det 

aktuella krisområdet.  

 

 

             



 

 

 

 

 

 


