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Föreningen som är partipolitiskt och religiöst obunden har under år 2015 haft 6st 

styrelsemöten. Föreningens ändamål är att stödja fattiga och faderlösa/föräldra-

lösa barn i Mellanöstern genom fadderskapsförmedling, och att samla in medel 

för att bedriva humanitärt arbete, bekämpa fattigdom och främja demokrati samt 

även att starta verksamhet i Sverige för att hjälpa barn, unga och utsatta 

människor. 

 

Viktiga händelser under året 

 

Nordisk Hjälp genomförde en rad projekt i Gaza för att hjälpa de 

krigsdrabbade, fattiga och behövande. 

 

 

1) Symaskinprojektet 

10 st symaskiner donerades för att hjälpa fattiga kvinnor att lära sig ett 

yrke och hitta jobb och bli självförsörjande 

 

2) Brunnsprojektet 

2 st brunnar borrades för att hämta och rengöra vatten. 

En till ett sjukhus som har en kapacitet på 2000 besökare per vecka och en 

till en moské som har ca 1000 besökare per vecka. 

 

3) Handikappavdelning: 

50 st patienter, som är i stort behov av hjälp på en handikapp avdelning i 

ett sjukhus i Gaza, fick stöd från Nordiskhjälp med inköp av olika 

handikapphjälpmedel för att underlätta deras liv. 



 

4) Vattenpumpar efter översvämningar 

10 vattenpumpar donerades för att hjälpa Gazaborna efter den svåra 

översvämningen som drabbade området under våren 2015. Särskilt 

drabbade var de tusentals människor som fortfarande bor i tillfälliga läger, 

efter kriget 2014. Vattenpumparna användas för att tömma undan vattnet  

och ska sedan användas till bevattning. 

 

     5)Sjukkasseprojektet: 

 

        Sjukkasseprojektet aktiverades och många fattiga familjer fick  ekonomisk        

stöd för att kunna betala sjukvårdskostnader och mediciner. 

 

     6)Ramadanprojekt: 

 

Insamlade medel under Ramadans tid och under Aladha Id skickades till fattiga 

människor i Gaza. 

  

Nordiskhjälp genomförde olika projekt och stödaktiviteter för barn och 

flyktingar i Libanon. 

 

Syriska flyktingar i Libanon 

 

Nordisk Hjälp fortsätter med stödinsatser för syriska flyktingar som befinner sig 

i flyktinglägren i Libanon och skickade en 20 ton-container med kläder och 

skor.  

 

Matpaketprojekt: 

 

Stöd till syriska flyktingar i Libanon fortsätter och  i samarbete med andra 

libanesiska och europeiska föreningar delades matpaket vid olika tillfällen till 

fattiga familjer som befinner sig på flykt i Libanon. 

 

Rekreation projekt: 

 

Projektet Rekreation som är finansierat av Forum Syd (SIDA) och Nordisk 

Hjälp, och som handlade om att främja barns rättigheter tog slut 2015. Projektet 



hade ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter för skolbarn i Ain El-Helweh 

lägret under år 2015.  

 

Fadderskapsprojektet: 

 

Fadderskapsprojektet aktiverades under år 2015 och ytterligare omkring 150 

fader- och föräldralösa barn har fått faddrar under året. Föreningens faddrar 

stödjer nu mer än sju hundra barn i Libanon och Palestina, och ser till att de får 

grundläggande förutsättningar för att kunna fortsätta skolan och ha ett normalt 

liv. 

 

 

 

År 2015 var framgångsrikt. Föreningen har vuxit och etablerats i fler städer,  och 

även i Gaza city. Stockholm och Göteborg har fått egna kontor och personalen har 

varit mycket aktiva med att samla in pengar, kläder och skaffa nya faddrar. Stärkta 

av detta ämnar föreningen att öppna fler kontor i utlandet.  I övrigt har Nordisk 

Hjälps samarbete med andra hjälporganisationer utvecklats och ökats såväl i 

Sverige och utomlands; fler volontärer har anslutit sig till föreningen och 

medlemmarna var mycket aktiva under årets gång. Styrelsen tackar alla som 

hjälpte till under året och som gjorde att föreningen kunde genomföra sitt arbete 

mot orättvisor och utsatthet, och för demokratin och mänskliga rättigheter. 

 

Ordförande 

 

Khalil zeidan 

 

  

 



 
  

  
  

 

 

 


