Rapport fra Flyktninghjelpen
I 2015 var hele 65,3 millioner mennesker på flukt. Det er 65,3 millioner individer som
er tvunget til å forlate sine hjem. Halvparten av disse er barn.
Et kjennemerke for dagens situasjon er store,
samtidige humanitære kriser. Naturkatastrofer
og konflikter har ført til et økt antall mennesker
på flukt de siste årene. Dette har også har økt
behovet for nødhjelp. De tilgjengelige midlene
vokser ikke i takt med behovet. Dermed øker
gapet mellom hva som trengs og hva som
leveres.

Det er ventet at innen 2030 vil så mye som 62
prosent av verdens fattige bo i land preget av
krig og konflikt, i følge FN. Innsatsen må
trappes opp for flyktninger og internt fordrevne,
for mennesker som lever i konfliktområder og
områder rammet av naturkatastrofer. Alle
mennesker skal ha muligheten til et verdig liv.

Kenya
Khadija fra Somalia
Da Khadija var 10 år gammel flyktet
hun fra hjemlandet Somalia. Hun gikk
i to uker til grensen til Kenya. I dag er
Khadija 34 år. Hun har bodd i
Dadaab flyktningleir i Kenya i 24 år.
Khadija mener hun har lært mye av å
leve i et fremmed land med en annen
kultur. Hun forteller hun har lært nye
ideer. Ideer om at en kvinne kan
gjøre hva som helst, som å bli den
fremtidige presidenten i Somalia.
I flyktningleiren arbeider Khadija for
Flyktninghjelpen som veileder for
leirens
hygieneprogram.
Dette
innebærer å lære husstander om
hygiene og hvordan holde leiren ren.
Foto: Flyktninghjelpen

Mali
Fatoumata Tamboura – en fremtidig forretningskvinne
Mennesker på flukt opplever ofte at
rettighetene deres ikke blir respektert.
Flyktninghjelpen bistår mennesker med
rettshjelparbeid som identitetspapirer, søke
status som flyktning eller internt fordrevet,
og rettigheter angående land og eiendom.

Flyktninghjelpen hjalp Fatoumata med ID-kort
og fødselsattest. ID-kortet gjør det mulig for
Fatoumata å starte sin egen bedrift. Hennes ide
er å kjøpe salt og pakke i små poser som hun
vil selge fra en gatebutikk. På denne måten
håper hun å kunne forsørge seg selv og bidra
til hennes familie.

Fatoumata Tamboura er en 27 år gammel
kvinne som lever i landsbyen Walirde i Mali. Da
Fatoumata var tre år fikk hun virussykdommen
polio. Hun har siden den gang ikke vært i stand
til å gå. Hun har en trehjulssykkel som hun
styrer med armene slik at hun kan bevege seg.

Fatoumata får hjelp av Flyktninghjelpen til å
skaffe fødselsattest og ID-kort, slik at hun kan
starte sin egen bedrift. Foto: Flyktninghjelpen.

Ukraina
I 2014 ble en boligblokk i byen Lysytsjansk i
Ukraina ødelagt som følge av krigshandlinger.
Flyktninghjelpen har i samarbeid med andre
organisasjoner og lokale myndigheter arbeidet
for kompensasjon til menneskene som bodde i
boligblokken.
Foto: Flyktninghjelpen.

Utdanning
Utdanning er en av Flyktninghjelpens prioriterte oppgaver. Utdanning kan redde liv og gi håp
for fremtiden. Et lærested kan gi dem beskyttelse, stabilitet, grunnleggende kunnskap og
ferdigheter. Flyktninghjelpen bygger skoler og klasserom, driver skoler og læringssentre,
utdanner lærere, og bidrar med nødvendig utstyr og utdanningsmateriell.

Myanmar

Landsbyen Pan Hpe Chaung i Myanmar fikk i år
ny barneskole med nye møbler og skolemateriell.
Foto: Flyktninghjelpen.

Jordan
Alaa – Jeg elsker å undervise
Alaa flyktet med sin mann fra Syria i 2014. I dag
bor hun i Azraq flyktningleir i Jordan sammen med
54 000 andre syriske flyktninger. Her arbeider hun
som lærer ved Flyktninghjelpens læringssenter.
Basert på Alaas tidligere erfaring som lærer i
Syria, var hun veldig interessert i å utvikle sine
ferdigheter innen undervisning og som lærer.
Flyktninghjelpen arrangerte et utdanningsprogram
i moderne pedagogikk for ansatte som arbeider i
det
syriske
samfunnet
i
flyktningleiren.
Treningen integrerer kunst og musikk i læring
og undervisningsprosesser, noe som gjør barn
glade og ivrige etter å lære mer, sier Alaa.
Foto: Flyktninghjelpen.

Afghanistan

Safia er 11 år og elev ved Fath Videregående
Skole for jenter i Herat i Afghanistan.
Foto: Flyktninghjelpen.

Etiopia
Kadra – Det er en stor lettelse
En av Flyktninghjelpens kjernekompetanser
er å sikre at barn, kvinner og menn får
tilgang til vann og sanitærtjenester. Mange
mennesker på flukt har ikke tilgang til vann å
drikke eller vaske seg med, eller trygge
steder å gå på toalettet.
Kadra og resten av hennes landsby Halobiyo i
Etiopia nyter godt av vannpumpen som ble
installert av Flyktninghjelpen i 2016.

Før måtte de gå langt for å hente vann, forteller
Kadra. De pleide å dra tidlig om morgenen og
var ikke tilbake i landsbyen før det var blitt
mørkt. Påkjenningen ved å gå langt og bære
tungt har ført til at noen kvinner har blitt syke
og gravide har spontanabortert. Takket være
vannpumpen kan de nå hente vann i
landsbyen. For barna betyr vannpumpen at de
får ha mødrene sine hjemme på dagtid.
For Kadra er dette en stor lettelse..

Kadra og innbyggere i landsbyen Halobiyo henter vann fra vannpumpen. Foto: Flyktninghjelpen.

Irak

Flyktninghjelpen arbeider for å gi familiene som har klart å unnslippe de intense kampene i Irak med
rent drikkevann, matpakker og grunnleggende hygieneartikler i flyktningleiren Amariyat Al Fallujah.
Foto: Flyktninghjelpen.
Flyktninghjelpen er Norge største humanitære organisasjon med over
5000 ansatte i 30 land. Vi er en uavhengig, privat stiftelse med ett
mandat: Å fremme og beskytte rettighetene til mennesker på flukt.

