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VARFöR HJÄLPER VÄRLDEN INtE tILL ?

UPPVÄXtSkILDRING. Elias Ericson har debuterat med seriealbumet Åror som  
handlar om hur det kan vara att växa upp som transperson i dagens Sverige

varför Hjälper  
världen inte till ?

Flyktingkrisen i Syrien beskrivs som en av de största och allvarligaste 
sedan folkmordet i Rwanda 1994. Nästan sju miljoner syrier har tving-
ats på flykt från sina hem inom landet, medan ungefär en och en halv 
miljon människor har flytt Syrien. Av dem har EU endast tagit emot  

40 000.  
 Den libanesiska kvinnoorganisationen Najdeh arbetar med kvin-
nors rättigheter i palestinska flyktingläger i Libanon, dit många av 
syrierna kommer. Organisationen arbetar framför allt med att hjälpa 
människorna i lägret att bearbeta svåra upplevelser genom grupp-
terapi och ge psykosocialt stöd till kvinnor som är utsatta för våld i  

hemmet. 
Najeda Jawad är ansvarig för kvinnofrågor och sociala frå-
gor i det palestinska lägret Shatila i Beirut och berättar att 
organisationen nu har utökat arbetet för att ge stöd till de  

nyanlända. 
– Just nu distribuerar vi krispaket, lådor med hushållsproduk-
ter och lådor med hygienartiklar, som de som har kommit till 
lägret kan lösa ut efter att ha registrerat sig hos oss och fått  
kuponger. Vi har även workshops med nyanlända flyktingar för 
att gå igenom praktiska saker, hygien och billiga substitut för kött i  

matlagning.
Resten av vårt arbete handlar om att ge stöd åt kvinnor. Majori-
teten av alla flyktingar från Syrien och bland palestinierna, som vi 
mest jobbar med, är kvinnor och barn. Många av dem bär på hem-
ska upplevelser, har mist familjemedlemmar i kriget och utsatts för 
övergrepp. Vi har gruppsamtal där kvinnorna får tala ut, och stärka 

varandra. 

Vilka är de mest akuta problemen i lägret ? 
– Till att börja med bostadsproblemet. Det gäller alla flyktingarna. 

Många av dem blir utnyttjade och att hyra ett 
rum som förr kostade 100 dollar kostar idag 
300 dollar. Folk bor väldigt trångt, ibland över 
tio personer i ett enda rum. Några står inte ut 
och tvingas återvända till Syrien eller flytta  
vidare. Denna trängsel är nästa problem, att folk 
bor på varandra i Shatila och andra palestinska 
flyktingläger som var överfulla redan innan nya 
flyktingar kom. Det skapar irritation och sociala 
slitningar och det uppstår konflikter både inom 
och mellan familjer. En del blir deprimerade av  

situationen. 

Hur ser vardagen ut för kvinnor i lägret ?
– Många kvinnor lever ensamma med sina barn, eftersom deras 
män är kvar i Syrien eller har dödats. Jag tror att social föränd-
ring i det långa loppet också kräver ekonomisk förändring, 
kvinnorna har svårare än männen att hitta försörjning. Nu ver-
kar det som om kvinnors rättigheter ligger längst ner på lis-
tan. Och om folk åker tillbaka till ett förstört Syrien är jag 
inte säker på att kvinnor kommer att ha så mycket att säga till  

om.  
Kvinnor i flyktinglägret utsätts också för våld och trakasserier. 
Det förekommer ofta sexuella trakasserier här och i andra läger, 
men det är inte något alla vill tala om. Det finns många kvinnor 
som vägrar finna sig i denna situation, men fortfarande är våldet  

normaliserat. 

Vad behövs just nu ?
– Vad jag önskar är att omvärlden kan gå in med större assistans. 
Just nu har en miljon människor kommit till ett mycket litet land där 
det redan bor 400 000 av oss palestinska flyktingar, som redan 
blir systematiskt diskriminerade. Den libanesiska staten vill inte till-
låta att nya flyktingläger byggs, därför hamnar de flesta hos oss i 
Shatila och i andra läger. Om detta redan kallas en katastrof, var-
för hjälper världen inte till mer ? Till exempel finns här nu 100 000 
nya palestinska flyktingar utan hem, och de kan bara få hjälp av 
UNRWA ( FN :s hjälporganisation för palestinska flyktingar ). Men 
UNRWA får inte mer pengar, så hur ska de kunna ge någon större  

hjälp ?

‡

Fler och fler människor tvingas fly från förtryck och 
terror i Syrien. Närmare 700 000 har flytt till 
grannlandet Libanon. Majoriteten av dem får 
bo i flyktingläger. För Bang berättar Najeda Jawad 
från kvinnoorganisationen Najdeh om situationen 
i ett av lägren.
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