KVEKERHJELP FAKTAARK
FØRSKOLER OG MENTAL HELSE FOR FLYKTNINGBARN PÅ GAZA

Trygge steder å leke og lære
for 5-åringer på Gaza
I Al Shate' flyktningleir i Gaza by bor 70 000 mennesker på én
kvadratkilometer. I lang tid har innbyggerne i Al Shate’ levd både
med den direkte volden fra israelske angrep og med kronisk mangel
på sosial, økonomisk og fysisk trygghet. Å være fem år gammel her
kan kreve sitt.
PROSJEKT 1:
MÅLGRUPPE:
LOKAL PARTNER:

Førskoler i flyktningleirer
1300 5-åringer fra åtte flyktningleirer på
Gazastripen
Palestinian Early Childhood Education
Programme (PECEP)

På PECEPs 13 førskoler i Al Shate’ og andre flyktningleirer på
Gazastripen får barn leke, lære og være barn. Kvekerhjelp er med og
sørger for at PECEPs førskoler har ressursene de trenger til å drive et
godt pedagogisk tilbud, til å ta inn elever fra de fattigste familiene,
og til å betale lærerne en stabil og anstendig lønn.
PROSJEKT 2:
MÅLGRUPPE:
LOKAL PARTNER:

Traumebehandling for barn
80 lærere, 1300 5-åringer og deres familier
Gaza Community Mental Health Programme

PECEP samarbeider med Gaza Community Mental Health
Programme (GCMHP) om oppfølging av barn med
traumesymptomer. Barn på Gaza er særlig sårbare for traumer.
I tillegg til å følge opp hvert barn som trenger hjelp, har fagfolk fra
GCMHP opplæring for lærerne og for barnas foresatte, for at de skal
forstå barns psykososiale utvikling og utfordringer og lære å ta vare
på barn som strever.

Dette arbeidet er mulig med støtte fra private givere og
fra Norad. Vil du støtte prosjektene? Bruk gavekonto
1254 20 08081, og merk gaven med «Gaza».
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KVEKERHJELP

er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred,

menneskerettigheter og utvikling.
Kvekerhjelp arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale
grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd.
Kvekerhjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda,
og på Gaza i Midtøsten.

UTVIKLINGSSAMARBEID I OVER 50 ÅR

FREDSVITNESBYRDET

Det begynte under okkupasjonen: Navnet
Kvekerhjelp ble første gang tatt i bruk i Norge da
kvekergruppa i Stavanger hjalp nordmenn som
måtte flykte fra byen.

Kvekerhjelp står i en kvekertradisjon hvor
arbeid for fred og rettferdighet er sentralt,
 fordi vi søker å se “det av Gud” i hvert
menneske
 fordi vi tror på alle menneskers likeverd
og rett til et godt liv
 fordi vi tror på en lengsel i alle etter å
svare positivt på det gode

Det fortsatte etter krigen: En kolonne med 30
lastebiler dro til Hamburg med mat og klær til
nødlidende i den krigsherjete byen.
1963: Utviklingssamarbeidet tar til
Kvekerhjelp var den første organisasjonen som
søkte og fikk støtte fra Norsk utviklingshjelp
(Norad) - til utviklingsarbeid i Algerie.
Nå støtter Kvekerhjelp folks lokale initiativ for
fred og rettferdighet. Gjennom over 50 år med
utviklingssamarbeid har dette vært en hovedlinje i Kvekerhjelps arbeid.
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