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Vad vi vill uppnå:
Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja faderoch 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 utoch 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 vi verkar:
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 hjälporganisationer 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 i år 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 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, kunskaper och
kontaktnät är vad som ger 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
riskanalysmodeller, 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. Insamlingen till befolkningen i El Yarmouk och
Aleppo i vintras gjorde vi kunde sända mat och förnödenheter för närmare
en halv miljon SEK.
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.

