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1 BAGGRUND OM PALÆSTINA 

Konflikten mellem Israel og Palæstina er den længste uløste konflikt i moderne historie. I 2017 kunne 

man markere 50-året for den israelske besættelse af Vestbredden og annekteringen af Østjerusalem 

efter krigen i 1967 samt 10 års blokade af Gaza-striben.  

 

Konsekvenserne af besættelsen kan tydeligt mærkes i 

dagligdagen, på livskvaliteten og mulighederne for det 

palæstinensiske folk samt på den økonomiske 

udvikling. Den langsomme udvidelse af israelske 

bosættelser på Vestbredden kombineret med en lang 

række administrative regler har begrænset 

palæstinensernes frihed og bevægelighed sociale og 

økonomiske strukturer. De har begrænset adgang til 

landbrugsjord og naturressourcer og få muligheder for 

uddannelse og arbejde. Det giver store problemer med 

vold og konflikter og i nogle tilfælde er folk nødt til at 

flygte fra deres hjem. 

 

Omkring 30 % af den palæstinensiske befolkning er 

unge, og børn og unge er specielt udsatte under 

besættelsen. De unge oplever på egen krop, hvordan 

deres frihed og muligheder bliver begrænset, og  

omkring 40 % af dem er arbejdsløse. Samtidigt bliver      Kilde: www.at-rejse-er-at-leve.dk 

de jævnligt udsat for vold i forbindelse med angreb fra israelske bosættere, nedrivning af huse eller 

militære operationer. En stor procentdel har derfor også problemer med angst, stress eller andre 

psykiske problemer. Det øger risikoen for, at de udvikler langvarige mentale sundhedsproblemer. 

 

Ud over udfordringerne relateret til besættelsen, er der også andre problemer i de palæstinensiske 

samfund, som forhindrer landets udvikling. Palæstina ligger nummer 119 ud af 189 på FN’s liste over 

landes udvikling. Kønsdiskriminering er udbredt og dybt forankret i kulturelle og religiøse normer. 

Befolkningen er desuden over en bred kam af den opfattelse, at de ingen rettigheder har. Der er akut 

behov for at ændre denne opfattelse i samfundet og i det palæstinensiske lederskab. Andet vil lede til 

frustration, som igen kan lede til vold. 

 

Landefakta Palæstina Danmark 

Landeareal 582,650 km2 42.937 km² 

Indbyggertal 49,7 millioner 5,7 millioner 

Andel af befolkningen, der bor på landet 73,4 % 12,2 % 

Nr. på FN’s Indeks for landeudvikling 142 ud af 189 lande 11 ud af 189 lande 

Årlig bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger 2,961 USD 47,918 USD 

Andel af befolkning, der lever under fattigdomsgrænsen 35,6 % - 

Forventet levealder 67,3 år 80,9 år 

Gennemsnitlig skolegang 6,5 år 12,6 år 

Mobilabonnementer per 100 personer 80,4 122,3 

                      Kilde: FN’s Human Development Index 2018 
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2 PROJEKTET 

Dette projekt har til formål at styrke modstandsdygtigheden og 

udviklingen hos børn og unge i seks distrikter i Gaza-striben 

samt tre distrikter ved Vestbredden og i Østjerusalem. Projektet 

vil bidrage til at gøre det nemmere for befolkningen at klare de 

svære vilkår, de lever under.  

 

I Gaza har hele befolkningen brug for hjælp. Områderne er 

derfor udvalgt på baggrund af deres beliggenhed tæt på 

grænsen til Israel, som gør dem ekstra udsatte samt deres 

dårlige infrastruktur. Nogle af områderne er blevet stærkt 

ødelagt under den sidste konflikt i 2014, og kun få huse er 

blevet genopført. 

 

Områderne på Vestbredden er valgt på grund af hyppige 

meldinger om voldelige sammenstød mellem palæstinensere og 

israelske bosættere – som regel i forbindelse med, at der 

indføres flere restriktioner på palæstinensernes 

bevægelsesfrihed. Det opfattes af den palæstinensiske 

befolkning som en kollektiv afstraffelse som følge af individuelle 

angreb og skaber stor frustration. 

 

Projektet har tre fokusområder, og forventer frem mod 2022 at kunne opnå følgende mål: 

• At flere unge, børn og omsorgsgivere får psykosocial hjælp og støtte. 

• At flere palæstinensiske unge bliver hjulpet i at lave aktiviteter, som styrker den sociale 

sammenhængskraft og inklusion. 

• At både unge og andre medlemmer i lokalsamfundene får flere værktøjer og mere viden til at 

indgå i dialog med beslutningstagere og advokere for deres behov og rettigheder.  

2.1 Målgruppe 

Projektet forventes at nå ud til omkring 12.240 mennesker med primært fokus på børn, unge og de 

omsorgsgivere eller andre voksne, som tager sig af dem. Børn og unge er de mest udsatte i 

konflikten, og samtidigt er det palæstinensiske samfund afhængigt af deres udvikling. Det er derfor 

hovedprioriteten i dette projekt at beskytte dem og passe på deres velbefindende ved at give dem 

psykosociale værktøjer og viden, som kan hjælpe dem til at komme igennem hverdagen og de 

udfordringer og frustrationer, der er forbundet med at bo i et konfliktområde. Samtidigt vil projektet 

være med til at give dem flere perspektiver på deres fremtid. Projektet vil arbejde med at starte 

lokale initiativer, der kan styrke deres engagement i humanitære diplomatiske kampagner og dermed 

sætte fokus på deres situation. 

 

Da der ofte er konflikter i områderne, er det desuden en vigtig komponent af projektet at uddanne 

lokale frivillige kræfter, som kan videreføre aktiviteterne, når andre medarbejdere ikke kan komme 

frem. 

Mange børn i de besatte palæstinensiske 

områder har brug for psykosocial støtte. 

Foto: Julie Lorenzen/DRC 
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2.2 Aktiviteter og resultater 

Formålet med projektet er at styrke udvalgte lokalsamfunds mulighed for at skabe styrkende og 

beskyttende miljøer for børn, unge og omsorgsgivere. Konkrete aktiviteter indeholder blandt andet: 

 

Fokusområde 1: Børn, unge og omsorgsgivere får bedre psykosocial støtte 

 

Aktiviteterne inkluderer blandt andet: 

• Ugentlige ’Children’s Corners’ i hvert 

område: Her kan 20 børn mellem fem og 

ti år deltage i aktiviteter, der skal give 

dem et frirum fra en trykket hverdag. 

Aktiviteter kan være tegning, kreativ 

udfoldelse med dukker, teater eller musik, 

sport eller historiefortælling. Om 

sommeren vil der desuden blive afholdt en 

sommerlejr i ti dage for en række sårbare 

børn. 

• Oprettelse af psykosociale hjælpe-teams: 

15 medarbejdere, frivillige eller medlemmer af lokalsamfundet trænes i hvert af de udvalgte 

områder, projektet udfoldes i. De vil først og fremmest lære, hvordan de udfører psykosocial 

hjælp lokalt. Det forventes, at omkring 270 frivillige vil modtage træning i løbet af projektet. 

• Ugentlige psykosociale workshops for børn, deres forældre og værger: Over en periode på et 

halvt år vil en gruppe af 20 børn og unge på mellem ti og 13 år lave aktiviteter målrettet 

børn, der er berørt af konflikten. Hver workshop vil bestå af en blanding af leg og snakke, 

hvor børnene får mulighed for at dele deres tanker og følelser. Sideløbende vil projektet også 

indeholde workshops for forældre og værger.  

• Udvikling af medarbejdere og frivillige i Palæstinensisk Røde Halvmåne: Projektet vil tilbyde 

både medarbejdere og frivillige i Palæstinensisk Røde Halvmåne individuel og gruppe-

supervision samt give dem mulighed for at komme på en årlig tur, hvor der er fokus på 

kapacitetsopbygning.  

 

Fokusområde 2: Fokus på unge og aktiviteter, der styrker inklusion og den sociale 

sammenhængkraft 

 

Aktiviteterne inkluderer blandt andet: 

• Etablering af sikre områder for unge: I starten af projektet vil man identificere 

ungdomscentre i hvert område, som kan bruges til aktiviteter målrettet unge.  

• Initiativer og kampagner udført af unge: Ungegrupper bliver ansvarlige for og får hjælp til at 

udvikle initiativer og kampagner, som sætter fokus på både de unges og andre behov i 

lokalsamfundene. De skal beskæftige sig med emner, som opfattes som barrierer for unges 

udvikling og skabe opmærksomhed hos lokale autoriteter og beslutningstagere. 

• Årlig sommer- og vinterlejr for unge: Den årlige lejr etableres af ungeafdelingen i 

Palæstinensisk Røde Halvmåne. Lejren er målrettet unge mellem 13 og 16 år og skal bruges 

til at udveksle erfaringer med andre, diskutere og analysere unges situation i Palæstina, 

motivere og rekruttere nye frivillige til at tage del af i deres samfundsudvikling samt skabe 

opmærksomhed om Røde Kors bevægelsens principper. 

 

Fokusområde 3: Værktøjer og viden til at styrke dialog og fortalervirksomhed 

 

Aktiviteterne inkluderer blandt andet: 
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• At unge og andre medlemmer af lokalsamfundene samt frivillige og medarbejdere i 

Palæstinensisk Røde Halvmåne støttes i at gå i dialog med beslutningstagere og advokere for 

deres behov og rettigheder.  

• Projektet indeholder undervisning i at identificere behov, udvikle planer for 

fortalervirksomhed og styrke deres lederskab og forhandlingsevner. 

• Samtidigt vil undervisning hjælpe medarbejdere og frivillige til at engagere og uddanne 

medlemmer af lokalsamfundet til at deltage mere aktivt i fortalervirksomhed. 

 

3 VORES PARTNERSKAB MED PALÆSTINENSISK RØDE HALVMÅNE  

Palæstinensisk Røde Halvmåne har over 9.500 aktive frivillige, som er organiseret i 36 afdelinger og 

komiteer. Gennem lokalafdelingerne er selskabet derfor til stede i hele Palæstina – selv i tilfælde af 

voldelige sammenstød og nødsituationer. De assisterer i den forbindelse primært med sundhed, 

redning og understøttelse og psykosocial hjælp. Røde Kors i Danmark og Palæstinensisk Røde 

Halvmåne har været strategiske partnere siden 2004 med en lang række programmer inden for 

psykosocial støtte, udvikling af frivillige og unge samt sundhed og katastrofeberedskab.   

 

I løbet af de sidste ti år har Røde Kors i Danmark specielt støttet det palæstinensiske selskab i at 

styrke deres ressourcecenter og i at implementere psykosociale programmer samt styrke de 

offentlige psykosociale ydelser og programmer.  

 

Samtidigt har Røde Kors i Danmark også støttet et program, som har trænet frivillige i otte områder 

på Vestbredden og fem i Gaza i førstehjælp, evakuering og ledelse af lejre, forebyggelse af vold og 

basal viden om den internationale humanitære folkeret. Sammen med Ungdommens Røde Kors har 

det palæstinensiske selskab desuden oprettet en ungdomsafdeling. Med støtte fra EU og det Dansk-

Arabiske Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet, der fokuserer specifikt på at udvikle 

programmer, som styrker og støtter unge palæstinensere.  

 

4 STØTTEBEHOV I PERIODEN 2019-2022 

Projektet i Palæstina er også støttet af det danske Udenrigsministerium og Islandsk Røde Kors. 

Midlerne fra afdelingerne i Danmark har dog stor betydning for, at projektet kan gennemføres, og 

afdelingerne er derfor med til at gøre en stor forskel. 

 

Tabellen nedenfor viser oversigten over den støtte, der søges om fra de lokale afdelinger i Røde Kors i 

Danmark.  

 

2019 2020 2021 2022 

455.000 kr. 455.000 kr. 455.000 455.000 

 

 

5 BAG OM VENSKABSPROJEKTERNE 

Med venskabsprojekterne er det muligt for din afdeling at støtte det internationale udviklingsarbejde, 

der gennemføres af Røde Kors i Danmark og partner Røde Kors/Halvmåne selskab.  

 

I 12 af Røde Kors i Danmarks partnerskabslande er der venskabsprojekter, som din afdeling kan 

støtte. Alle venskabsprojekter godkendes af den internationale chef i Røde Kors i Danmark. I 

udvælgelsen lægges der vægt på, at hele projektporteføljen i et land og i en region hænger godt 
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sammen. Der tages hensyn til, hvilke områder og lande der er prioriteret i Røde Kors i Danmarks 

internationale arbejde, samt adgang til anden donorstøtte i de enkelte områder. Til trods for store 

behov i landene, hvor Røde Kors i Danmark arbejder, er alle projekter ikke nemme at få donorers 

støtte til.    

 

De 12 venskabsprojekter har lige stort behov for bidragene fra afdelingerne, da bidragene 

medfinansierer projekternes planlagte aktiviteter for sårbare lokalbefolkninger.  

 

Hvilken forskel gør vores støtte?  Hvilket venskabsprojekt skal vi vælge? 

 

Jeres støtte bidrager til:  

• At nå flere sårbare mennesker ude i verden.  

• At sikre det økonomiske fundament for Røde 

Kors i Danmarks udviklingsprojekter.  

• At Røde Kors i Danmark kan igangsætte 

større projekter med andre donorer, hvor det 

kræves, at Røde Kors i Danmark selv 

bidrager til finansieringen.  

• At Røde Kors i Danmark kan have fokus på 

udvikling af lokalafdelinger og frivillige, der er 

vigtige i Røde Kors bevægelsens tilgang til 

udvikling.  

  

  

Alle venskabsprojekter har behov for støtte. Følg derfor 

afdelingens interesse for en bestemt region, 

modtagergruppe eller tema.  

 

Få input fra Afdelingernes Internationale Arbejde på 

Landskontoret. Skriv en mail til os på aia@rodekors.dk, 

ring til os eller inviter os ud til et oplæg på 

bestyrelsesmødet, i butikken eller ved 

generalforsamlingen, hvor vi kan fortælle mere om 

venskabsprojekterne. 

 

 

Vi vil gerne støtte - hvad nu? 

  

Tak for støtten! 

 

• Kontakt Afdelingernes Internationale Arbejde 

på aia@rodekors.dk 

• I mailen kan I med fordel skrive: 

1. Navn på jeres afdeling 

2. Hvilke venskabsprojekter I ønsker at 

støtte 

3. Hvilket beløb I ønsker at støtte med 

• Betaling foregår ved en faktura, I får tilsendt, 

når I har tilkendegivet, hvilket projekt I 

ønsker at støtte. 

 

  

• Bestil venskabsplakater til jeres butik inde i 

frivilligshoppen på Mit Røde Kors. 

• Følg med i nyhederne fra venskabsprojekterne 

under mitrødekors.dk/venskabsnyheder. 

• Inviter en foredragsholder på besøg, der kan 

fortælle om venskabsprojektet. I finder en 

foredragsholder på rødekors.dk/foredragsholder. 

 

 

mailto:aia@rodekors.dk
mailto:aia@rodekors.dk
https://mitrodekors.dk/venskabsnyheder
https://www.rodekors.dk/foredragsholder

