Prosjekt:

Nødhjelp i Midtøsten
Partners begynte høsten 2016 et samarbeid med lokale organisasjoner
i Midtøsten for å sende livreddende nødhjelp til grupper som ikke blir
nådd av annen hjelp. I tillegg til å sende inn vann, mat og medisiner, ser vi
hele tiden på muligheten for bærekraftig utvikling og gjenoppbygging av
lokalsamfunnene.
De alvorlige og vidtrekkende menneskerettighetsbruddene, både i forhold
til konflikten med IS og borgerkrigen i Jemen, gjør at millioner av mennesker har behov for humanitær hjelp. På grunn av konfliktens art, ustabiliteten
i området og faren som COVID-19 utgjør, er det svært vanskelig å nå fram til
de fordrevne menneskene i enkelte områder.
Behovet i disse landene er i dag primært akutt nødhjelp. Matprisene har
steget enormt og behovet for hjelp er stort. Partners ønsker å gi hjelp til
grupper med mennesker som ikke får annen hjelp.
I Midtøsten er store byer og store områder lagt i ruiner. Det vil ta lang tid å
bygge opp lokalsamfunnene, og det vil være behov for store ressurser for
å gi tilbake menneskene i området en tilnærmet normal hverdag. Partners
ønsker å bidra til samfunnsbygging og bærekraftig utvikling i Midtøsten.

Jemen
FN har kalt situasjonen i Jemen verdens største humanitære krise.
Konflikten mellom myndighetene og Houthi-bevegelsen eskalerte i 2015,
men urolighetene i Jemen har pågått i ulike styrke i flere tiår. Sivilbefolkningen lider. Mennesker behøver mat og vann for å overleve. Partners samler
inn midler til dette, og den lokale organisasjonen Mona Relief distribuerer
hjelpen i Jemen.
Irak
Partners har, med godkjenning fra Irakiske myndigheter, opprettet
feltkontor i Kurdistan. Foreløpig har Partners i stor grad fokusert på direkte
nødhjelp. Partners har også prosjekter sammen lokale organisasjoner om
traumebehandling av barn, og gjenommbygging av skoler og klinikker.
Syria
Partners samarbeider med lokale organisasjoner i Libanon og Syria som
bringer nødhjelpssendinger til i hovedsak nordøst Syria. Partners har også
prosjekter sammen lokale organisasjoner om gjenommbygging av skoler og
klinikker. 3 klinikker, 6 skoler og over 2000 barn har fått begynne på skolen
igjen de siste 2 årene, som følge av dette arbeidet.

