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Året vi lagt bakom oss, 2020, överskuggades av covid-19. 
Pandemin drabbade alla länder Nordisk Hjälp arbetar i, länder 
där levnadsförhållandena för flyktingar och fattiga redan innan 
var ohållbara. Pandemin påverkade alla delar av vårt arbete. 
Insamlingsstrategier fick läggas om, och såväl utvecklingsprojekt 
och humanitära insatser i Mellanöstern och Bangladesh 
försvårades genom restriktioner och stängda gränser. 
Genomgående lyckades vi och våra samarbetspartners lösa de 
olika problemen på ett tillfredsställande sätt; allt vi föresatt oss 
planerat att göra genomfördes, all hjälp i form av mat och 
vinterkläder kom fram till rätt destination, fadderbarnen fick sitt 
stöd, och insamlade medel för reparation av förstörda hus i 
Gaza nådde mottagarna.  

I insamlingen var vi tvungna att nästan helt släppa de 

traditionella formerna och övergå till digitala varianter i 

sociala medier. Glädjande nog fungerade det bra. 

Kampanjerna kring Ramadan gick t o m över förväntan, och 

nådde för första gången över en miljon kr.   

Satsningen på en förbättrad digital infrastruktur var 

nödvändig, men har också inneburit förenklingar av 

kontakterna med våra kontor i Palestina och med de lokala 

organisationer vi samarbetar med där och i Libanon och 

Bangladesh. Inte minst har möjligheten att mötas flera åt 

gången via zoom inneburit att samarbete och planering blivit 

mycket smidigare än tidigare.   

Mycket glada och stolta är vi över de två utvecklingsprojekt 

som genomförts i Libanon tillsammans med Women’s 

Program Association. Båda projekt har inriktat sig på att 

stärka kvinnors och flickors rättigheter i flyktinglägren. I 

Libanon var läget innan pandemin redan ofattbart svårt p g a 

inflödet av syriska flyktingar, politiskt och finansiellt kaos, 

och den stora explosionen i Beirut. De svagaste grupperna 

drabbas alltid hårdast när samhällen utsätts för påfrestningar. 

WPA:s arbete med att bygga upp former för att ge kvinnor 

och flickor skydd mot våld och hot av största vikt. Jämte detta 

konkreta sociala arbete genomförde man också projekt för att 

stärka kvinnornas och deras kommuniteters medvetenhet om 

vilka rättigheter de har.   

Inför kommande år hoppas vi att pandemin snart ska vara 

över, men att världen därför inte återgår till business as usual, 

utan fått en större insikt om att världen hänger ihop och att 

medmänsklighet är vår enda räddning.   

Vi tackar våra faddrar och givare, företag och volontärer för 

att ni fortsatt stödja Nordisk Hjälp trots att mångas ekonomi 

drabbades hårt under 2020. 

Nordisk Hjälp är en ideell 

organisation fristående från 

politiska eller religiösa 

kopplingar. 

Vi arbetar med 

fattigdomsbekämpning, 

humanitära insatser och 

utvecklingsprojekt, i huvudsak i 

länder i Mellanöstern. Vår 

huvudfokus ligger på kvinnors 

och barns rättigheter. 

I Sverige arbetar vi med 

integrationsfrågor och 

antirasism. 

  



 

 

Forum Civ-projekten 

I samarbete med Women’s Program Association (WPA) genomförde Nordisk Hjälp två 
utvecklingsprojekt i Libanon. Båda delfinansierade av Forum Civ. Projektet i norra delen av 
landet syftade till att förbättra kvinnors och flickors säkerhet och skydd mot våld, utnyttjande och 
tvångsgifte. Problem som ökat kraftigt i samband med det stora inflödet av flyktingar från Syrien. 
Proejktet innehöll olika delar, såväl ökandet av medvetenhet om rättigheter hos kvinnorna i 
flyktinglägren, utbildning av WPA:s personal i de här frågorna, och om att bygga upp ett faktiskt 
skyddsnät i form av socialarbetare och professionellt stöd till kvinnor som drabbats.  

Projektet i södra Libanon gick ut på att stärka kvinnors position i samhället genom att öka 
medvetenheten om vilka rättigheter som faktiskt finns i libanesisk lag, men som inte praktiseras. 
Projektet rörde kvinnors rättigheter i stort, för såväl kvinnorna och deras kommuniteter och 
politiska makthavare, men med utgångspunkt i konkreta och tydliga ojämlikheter; problem som 
fanns i kvinnornas vardag.  

  



 

 

Fadderbarn 

Ända sen starten 2005 har fadderskapsverksamheten varit central i Nordisk Hjälps arbete för 
mänskliga rättigheter. Fader-/moder- eller föräldralösa barn är de mest utsatta i konfliktområden 
och flyktingläger, och det löpande stödet skapar kontinuitet och trygghet. Nordisk Hjälp har för 
närvarande omkring 800 fadderbarn i Palestina och Gaza. Stödet går till kläder, kost, och inte 
minst skolmaterial och avgifter, ofta helt avgörande för barnen att kunna fortsätta sin skolgång.  

Varmare tillsammans - vinterprojekt 

I samarbete med den briljanta dansk-palestinska designern Mona Elqut kunde Nordisk Hjälp 
producera och distribuera omkring 1000 ResQ Kid-dräkter till syriska flyktingbarn i lägren i norra 
Libanon. Designidén är att högkvalitets-sovsäckar sys om till byxor och jacka med huva, som kan 
sättas ihop till heltäckande overall och fullt ihopsatt fungerar dräkten också som sovsäck. 
Dräkterna klarar brand och väta och ned till 10 minusgrader. Oerhört välfunnet och viktigt för 

barnen som bor i tält i den bistra vintern.  

 

Gazakontoret 

Nordisk Hjälps kontor i Gaza har varit mycket aktiva under 2020. Jämte att sköta kontakten med fadderbarnen 
och även identifiera nya barn i behov av stöd, har kontoret genomfört tretton projekt i form av humanitära 



 

 

insatser och stöd till utveckling och demokrati i samhället. Bland projekten återfinns brunnsborrning och 
reningsverk som gett 5 000 människor tillgång till friskt vatten, renoveringar av hus och byggnader, distribution 
av mat och gåvor i anslutning till Ramadan, ekonomiskt stöd till extremt fattiga familjer, stöd till kostnader för 

universitetsstudier. Nytt för 2020 är ett trädplanteringsprojekt där man bl a planterat 140 olivträd, för att 
utveckla produktionen av frukt och olja.  

  



 

 

Ramadan 

Kampanjerna i samband med Ramadan samlade in dryga 1,2 miljoner, vilket är rekord för 
Nordisk Hjälp. Medlen gick till matpaket, eid-gåvor, Zakat al Fitr och ekonomiskt stöd till särskilt 
utsatt familjer. Gåvorna gick till Gaza, Turkiet/Syrien, Bangladesh och Libanon.  



 

 

Brunnar, Rohingyas 

Ytterligare 68 brunnar borrades i södra Bangladesh, i flyktinglägren där två miljoner Rohingyas 
fördrivna från Myanmar bor sen flera år. Behovet av vatten är enormt och Nordisk Hjälp har nu 
kunnat förmedla gåvor till över trehundra brunnar i området. Tillgången till rent vatten är 
grundläggande för överlevnaden, men också för hygien och sanitet så att sjukdomar som kolera, 
dysenteri och diarrér kan hållas borta från lägren.  

 

 

Idlib 

I Idlib-provinsen i nordvästra Syrien lever uppemot två miljoner internflyktingar under svåra 
förhållanden i läger. Under 2020 genomförde nordisk Hjälp ett flertal humanitära insatser, 
antingen på egen hand eller i samarbete Avrupa Hayir Derneyi. Gåvorna har gått till mat, tält, 
filtar, bränsle, som hjälpt flyktingarna att klara den ofta bistra vintern i området.  

 

 



 

 

Skilda kortare humanitära insatser i Libanon 

Efter den ofattbart kraftiga explosionen i Beirut skickade Nordisk Hjälp en ambulans till landet, 
och samlade in omkring 90 000 till matpaket för boende i de närliggande flyktinglägren.  

I samarbete med Takaful gjordes insamlingar till medicinsk hjälp för fattiga och flyktingar.  

 

Arbetet i Sverige 

Nordisk Hjälp försöker hela tiden utveckla arbetet här hemma i Sverige. De senaste åren har vi 
drivit projekt mot rasism och extremism, vilket resulterat i en bok – Nya vägar – som kommer 
att publiceras under 2021.  

Under 2020 bidrog organisationen till utbespisningen av hemlösa hos Stadsmissionen i Malmö, 
med inköp av råvaror och insatser av volontärer.  

Under sommaren höll Nordisk Hjälps volontärer i sommaraktiviteter för barn i Rosengård, 
Malmö, som del i ett projekt av Malmö stad.  

Under Covid 19-pandemin organiserades ett nätverk av volontärer i 20 svenska städer, för att 
hjälpa människor i riskgrupper med att handla mat. Till projektet fanns också en arabisk-talande 
läkare knuten, till vilken man kunde ringa och få råd och svar på frågor om sjukdomen och hur 
man bäst skyddar sig.  

 

 


