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Avgränsningar
Nordisk Hjälp (NH) är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation.
Våra verksamhetsområden innefattar utvecklingsprojekt, humanitära insatser
och fadderbarn. Vi arbetar huvudsakligen i mellanöstern, och främst då i
Libanon, Palestina och i och i anslutning till Syrien, under föra året har vi
jobbat i andra länder och skrivit samarbetsavtal med samarbetsföreningar i
Al-Yemen och i Bangladesh. Utvecklingsprojekten inriktar sig på barns- och
kvinnors rättigheter. De humanitära insatserna som är akut baserade rör allt
från att sända matpaket, kläder, tält och bränsle till drabbade områden (de
senaste åren i Syrien), till vattenborrningsprojekt (för flyktingar i Bangladesh
från Myanmar (Burma)), sjukvård (mediciner, utrustning, ambulanser),
renoveringar av förstörda hus.
Vi genomför även projekt i Sverige och jobbar för samhällsnytta, med
fokus på ungdomar i utsatta områden, jobbar med integrationsfrågor och
minskning av segregation, bekämpning av rasism och våldsbejakande
extremism och hjälpa flyktingar och nyanlända för att kunna integreras
i samhället och har haft många olika projekt och aktiviteter som var
finansierade av en fond, institutionella organisationer eller självfinansierade
genom insamlingskampanjer.
Fadderbarnsverksamheten har pågått sen 2005, och gäller föräldralösa (eller
moder- eller faderlösa) barn i Libanon och Palestina.
NH har 90 konto och allt insamlingsmedel medel granskas av Svensk
Insamlingskontroll.
NH följer Giva kvalitets koden för att hålla standard på sitt arbete och har
skriver under Röda Korset koder som NH följer i sitt internationella arbete.
Rapporteringen gäller från och med hösten -21 till sommaren -22

Förändringsteori
——

NH jobbar för att motverka fattigdom och främja demokrati genom att
stödja flyktingar i olika länder som drabbar av olika svårigheter i olika
länder för att förändra och förbättra deras livs förutsättningar för att
kunna leva i värdighet.

——

NH grundläggande idé om bistånd till nödlidande människor och
områden drabbade av konflikter och fattigdom är att arbeta från
gräsrotsnivån, att i nära samarbete med väletablerade lokala
hjälporganisationer, lokalsamfälligheter och målgrupper bedriva
utvecklingsarbete då de bättre insatta i situationen och har bättre
bedömning av behovet. Detta arbete är långsiktigt men utgår alltid från
den lokala situationen och de drabbades erfarenheter och behov.
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——

I utvecklingsarbetet har ett mångårigt samarbete med Forum Civ.
Inriktningen är på barns, ungas och kvinnors rättigheter och stöd för
att stärka dessa gruppers möjligheter att påverka sin situation. Detta
rättighetsbaserade arbete kan göras i bred mening då man fokuserar
på att sprida kunskap om FN:s mänskliga rättigheter och att de flesta
av dessa faktiskt är inskrivna i ländernas lagar, detta är för att stärka
befolkning och öka deras kunskap för att kunna mobilisera sig och kräva
sina rättigheter.

Resurser
Ändamålskostnader:

2020		

9 111 251

				2021		8 124 456

Prestationer
Faddersbarnsverksamheten fortsätter öka trotts pandemin och den
ekonomiska svårigheter och barnen får sin försörjning i tid.
Insamlingskampanjer och speciellt ramadan insamlingskampanjer har gett
bra resultat, NH samlade in under ramadan månad runt två miljoner kronor
som gick till att sända matpaket till flyktingläger i olika länder som Libanon,
Gaza, Västbanken och Bangladesh för att kunna ha mat vid bordet under den
fastande månaden.
Stöd gick också under året för att hjälpa enskilda familjer och samfälligheter
med återuppbyggnad av hus, sjukhus och skolor i Gaza.
Arbetet med digitaliseringen av kampanjerna intensifierades under den här
perioden och fortsatt ge goda resultat.
Några exakta mått för att mäta prestationer har vi inte. Vi genomför alldeles
för olikartade och inte minst svårmätta projekt kvantitativt sett. T.ex. för
ett matpaketsprojekt i Syrien får vi rapporter om utfall (antal som nåtts av
hjälpen) och en ekonomisk redovisning som visar att produkterna köpts lokalt
och så kostnadseffektiva som möjligt.
Eftersom vi förhåller oss till 90-kontots nyckeltal på så sätt att vi försöker hålla
oss så långt från de 25% som tillåts gå till annat än ändamålet, de senaste
åren har vi legat kring 10%.
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nordiskhjalp.org
Samarbeten mellan Norden och resten av världen.

