SEMESTERAVGIFT 2020
«Skolegang og psykososial støtte til syriske flyktningbarn i Jordan
UNICEF er utrolig glade og takknemlige for støtten studentene ved Universitetet i Stavanger har gitt
oss fra 2017 til 2019. Takket være dere har mange Syriske barn og unge i Jordan fått en meningsfull
hverdag og et håp om en framtid og mulighet til å oppfylle sine drømmer. Vi er stolte over at dere er
med å støtter hos i dette viktige arbeidet.
Dessverre er situasjonen i Syria og i regionen de siste månedene ekskalert med situasjonen med
Tyrkia. For mange av disse barna foblir situasjonen og håpet om å kunne vende hjem Syria etter en
tid med god utvikling ble knust i høst. Dette betyr at dette er deres eneste vei til en så normal
barndom som mulig og den eneste de vet om også i tiden framover. UNICEF ønsker naturlig nok å
beholde deres viktige støtte videre til dette arbeidet. Derfor søker UNICEF Norge herved
StudentOrganisasjonen (StOr) ved UiS om å motta semesteravgiftdonasjonene også for 2020. Vi
håper på positiv respons på å fortsette formålet å søke med: Skolegang og psykososial støtte til
syriske flyktningbarn og -unge i Jordan. Det konkrete prosjektet heter «Makani – My Space».
Prosjektet innebærer lærings- og omsorgssentre som gir syriske barn og unge en ny start på livet.
NYTT AV ÅRET: Makani nå krigen i Tyrkia blitt et et bærekraftig og permanent tilbud for å sikre at
landet og regionen ikke faller ned i levevilkår og økonomisk fattigdom de neste generasjonene.
Utdanning og psykisk helse er derfor noen av de viktigste elementene som må ligge til grunn for at
oppvoksende og den store andelen av Jordans befolkning kan skaffe seg en framtid.Makanisentrene
har lagt inn et enda et nytt fokusområde detet siste året som er forankret med Jordanske
myndigheter. Det legges stor vekt på å få barn og unge som har droppet ut av skolen til å komme
tilbake og få en god utdanning. Fattigdom og økende arbeidsledighet tvinger barn og unge til å jobbe
for å bidra til inntekter til sine familier. Barn er ofte billig etterspurt arbeidskraft. En annen gruppe
er jenter som har fått barn i tidlig alder etter giftemål og dermed har droppet ut av skolen av denne
grunnen. UNICEF jobber strategisk og langsiktig nå med å få denne gruppen opp på det
utdanningsnivået de var når de droppet ut og tilbake til skolebenken med mange ulike intenstiver.

En enda ekstra glad nyhet er det at det nå uteksamineres stadig flere barn som går ut av
videregående skole, der UNICEF og dere har vært med å gitt midler til at de skal kunne få til. Disse
studentenen vil som alle andre Jordanere ha en fullverdig utdanning selv om den har foregått i
kontrollerte områder som flyktningeleire. Dette er et viktig betydning for den enkelte syrer som
bidrar at han eller hun har godkjente papirer for framtiden.

Tema, land og prosjektinformasjon

Konflikten i Syria har ført til den største
flyktningkrisen globalt siden 2. verdenskrig, og er nå
inne i sitt 9 år. Det har eskalert med en dårlig
utviiling av ro og orden i Syria nå den siste tiden, men
derfor enda mer viktig at de barn og unge fortsatt
ser muligheter for sin egen framtid. En hel
generasjon syriske barn og ungdom er avhengig av
at verdenssamfunnet gir dem muligheten til en ny
barndom og oppvekst. Dette innebærer at de får den
utdanningen og støtten de trenger for å kunne skape
seg et nytt liv, og bli en ressurs for seg selv og
samfunnet de vokser opp i.

Jordan tok imot godt 660 000 halv flyktninger fram til september 2016. Antallet fra denne tiden har økt
i stor grad da mange unge flyktet på denne tiden og som idag har fått barn. Noen syrere har forlatt
Jordan i sommer, før det eskalerte med konflikt med Tyrkia i høst, men antall flyktninger er stabilt pga
naturlig befolkningsvekst.
Myndighetene i Jordan og UNICEF sammen med andre organisasjoner, sørget for å få så mange syriske
flyktningbarn inn i landets skolesystem som mulig. En gledelig nyhet for barni Jordan var at i juli 2017
åpnet Jordanske myndigheter opp for at barn også uten ID papirer etter lang ventetid endelig fikk tilgang
til skole og utdanning. Mange måtte rømme fra krigen uten ID papirer å seg og har hatt en vanskelig
jobb å framskaffe riktig identitet for seg selv i etterkant i Jordan. Dette har ført til en sterk økning av
antall elever og det jobbes doble skift med ettermidddag og formiddag skift for at så mange som mulig
skal få dette tilbudet. Endel av utviklingen de siste årene viser en stor grad av drop out fra skolen da
familiene tvinges til å tenke anderledes på grunn av fattigdom. Dette jobber UNICEF og Jordanske
myndigheter nå med for å få endret slik at regionen, landet og de barn og unge det gjelder tvinges ut i
en negativ utvikling de neste årene. Her tilbyr blant annet UNICEF en liten pengedonasjon til hver familie
for å bringe barna tilbake til skolen og vekk fra barnearbeid for å fø familien.
Vi i UNICEF Norge mener at Makaniprosjektet er en velegnet kandidat for StOr sin støtte også i år på
bakgrunn av at deres ønsker å støtte et humanitært prosjekt. Videre er prosjektet sentrert rundt barn og
unges rett til utdanning og en trygg oppvekst, noe studenter kjenner verdien av bedre enn de fleste. I
tillegg er situasjonen i Syria og nabolandene mer aktuell enn noe annet i dagens situasjon i regionen.
Spesielt nå som situasjonen med Tyrkia har blitt endel av bilde i regionen.

Resultater siste året
Uten
Makanisentrene
hadde
oppimot 430.000 flere syriske barn
og unge i Jordan i dag stått uten
skole- og sosiale tilbud eller
mulighet til å etablere en trygg
sosial plattform for framtiden. I
første halvdel av 2019, isolert, bisto
Makanisentrene med psykososial
støtte til nesten 270.000 barn.
Grunnet omfanget av krisen i Syria
og flyktningstrømmen til landene
rundt, er Makaniprosjektet en av
hovedsatsningene til UNICEF i årene
framover i denne regionen. Per
endt juli 2019 støtter UNICEF 320
Makanisentre i Jordan. 80 % av
sentrene kjører undervisning med
doble formiddag og ettermiddag
skift. Dette for å kunnne gi de barna
som sto utenfor i 2019 et tilbud
tiltross for at det er mangel på
lokasjoner.
Makanisentrene er blant annet etablert i flyktningleirer som Za’atari og Azraq, samt i landsbyer som har
tatt imot mange unge flyktninger. De nye senterne som opprettes har stor fokus på å etablere seg i
nærheten av der syriske flyktninger har samlet seg også utenfor leirene. Foreldrene er ofte utrygge på å
sende barn og unge langt unna etter å ha opplevd krigen, selv om de gjerne vil at barna får gode
opplevelser og tilgangen til senterne.

Midler fra StOr i 2020 vil gå til videre drift og utvikling av sentrene og tjenestene som tilbys der.

Lokale partnere
UNICEF koordinerer hele fortsatt hele Makani prosjektet, gjennom vårt landkontor i Amman, Jordan.
Kontoret jobber aktivt for daglig fremdrift sammen med lokale samarbeidspartnere for å sikre at
deltakerne i prosjektet opplever en lokal forankring, og at bistandsarbeidet skjer «nedenfra og opp»
og ikke motsatt. Det nasjonale jordanske ungdomsrådet er en viktig partner for prosjektet. Andre
samarbeidspartnere er Ministry of Education, Ministry of Social Development, Madrasi, Islamic Charity
Centre Society, East Amman Charity, Yarmouk Baqqa Club, Save the Children Jordan, The Middle East
Children`s Initiative og The Jordan Hashemetie Fund for Development.
UNICEFs bidrag til StOr
Norske ungdommer og studenter er blant UNICEF Norges viktigste partnere på innsamling. Vi
samarbeider også med unge i forbindelse med utdanning og studier og bistår elever i deres arbeid med
prosjekter og fordypning innen globale spørsmål. UNICEF Norge vil kunne bidra med foredrag på UiS
om formålet dere støtter. Vi får også oppdateringer fra landkontoret i Jordan om hvordan midlene
forvaltes og personlige historier fra felt, som vi vil kunne dele med dere. Makanisentrene er i tillegg i
sosiale medier, som gjør at forholdene ligger godt til rette for direkte dialog mellom ungdom i Jordan
og dere studentene.
Planprogram for UNICEF Jordan 2018-2022.
https://youtu.be/X-PzO37cTFg

Om UNICEF
UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Vi arbeider i over 190 land
for at alle barn og unge skal få sine rettigheter oppfylt, slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon,
uavhengig av land og livssituasjon. Vi har et enormt nettverk og en 70 år gammel tradisjon på å jobbe
med lokalt kjente organisasjoner og myndigheter, som bidrar til at hjelpen kommer frem på best mulig
lokalt forankret måte. Vi håper StOr vil være med oss videre i dette arbeidet.

