Vestfold og Telemark

Grenland

Blir du med på en Solidaritetsgave til Ghirass Cultural Center?

Ghirass Cultural Center ligger I Bethlehem, og driver arbeid blant barn, unge og foreldre i
nærområdene der. Det er fokus på dans, sang, litteratur, forming, eventyr og annen
kulturformidling. Senteret driver også grupper for barn og foreldre. FO har hatt faglig
samarbeid med senteret i en årrekke, og støtter det også økonomisk.

Grupper av barn fra senteret har
vært i Grenland flere ganger.
Mange av dere har sett barn og
unge danse og synge under
Porsgrunn Internasjonale
Teaterfestival.

Aktuell situasjon
Situasjonen på senteret er alvorlig. Det er nesten tomt i kassa, og senteret er i ferd med å
legge om drifta for å tilpasse den akutte økonomiske situasjonen. Det betyr færre aktiviteter
og tilbud til barn og familier.
Vi ønsker å bidra til å avhjelpe den akutte situasjonen slik at senteret kan opprettholde
mest mulig av driften, og utbetale lønn til medhjelpere!
1

Vestfold og Telemark

Grenland

Styret i FO Vestfold og Telemark har derfor vedtatt å sende penger til Ghirass. Styret i Norsk
Folkehjelp Grenland stiller seg også bak aksjonen.
I tillegg oppfordrer vi nå enkeltpersoner og organisasjoner til å gi en Solidaritetsgave til
senteret. Pengene går inn på en egen konto som FO Vestfold og Telemark eier.
Politisk ledelse i FO (Fellesorganisasjonen) har gitt klarsignal til å sette i gang denne
aksjonen.
I tillegg til at koronapandemien gir store konsekvenser i nærområdene, har to av de
utenlandske organisasjoner valgt å ikke forlenge samarbeidsavtalen med Ghirass
kultursenter. Slike avtaler varer et begrenset antall år (slik som f.eks. Norad sine
bistandsavtaler Dette skaper store økonomiske problemer på kort og lang sikt. Det jobbes
med å få nye samarbeidspartnere på plass.
Pandemien har medført stor arbeidsledighet i nærområdene, som igjen har ført til at
lokalbefolkningen har mindre å gi til senteret i form av frivillige gaver. Vi vet også at
palestinerne står sist i vaksinasjonskøen, noe som gjør at forlenget nedstengning forsterker
den vanskelige situasjonen.
Vi ber derfor om en Solidaritetsgave til Ghirass Cultural Center. Hver gave gjør en forskjell!
Innsamlingen står på fram til 15.juni 2021. men kontoen er fortsatt åpen etter dette.

Vipps til 548984
(eller til konto 2610 13 13564)
Historien
Under den første intifadaen i 1993 startet Ibtisam Ilzoghayyer et arbeid for barn og unge i
Bethlehem for å holde dem unna gatene, og gi dem et trygt sted å være.. Det var farlig for
barn (og andre) å være og leke på gatene da. Det var uro, og det var mye skyting og
eksplosjoner.
Hun startet opp i et hus som var delvis ødelagt, i samarbeid med andre. Det var bl.a. norske
sosialarbeidere med da. Aktivitetene var lek, sang, dans og noe undervisning. Skolene i
Bethlehem var periodevis stengt under Intifadaen. Senteret tar imot barn fra både islamske
og kristne familier. Det er heller ikke knyttet til noen politisk organisasjon.
FO har deltatt i oppbygging og drift av barnekultursenteret i Bethlehem siden 1997.
Barnekultursenteret i Bethlehem (Ghirass) er et kultur- og aktivitetssenter for barn og unge.
Aktivitetene ved senteret omfatter blant annet bibliotek, dans, musikk, drama, forming og
ulike sportsaktiviteter. Senteret har også et program for spesialundervisning for barn,
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pedagogisk-psykologisk rådgivning, samt et uteprogram med aktiviteter i skoler og
barnehager i landsbyene i området.
FO har vært sterkt deltagende i oppbyggingen av senteret siden 1997, og bidrar til sentrets
drift gjennom økonomisk og solidarisk støtte.

FO Telemark har invitert barn og ledere fra senteret til sommeropphold i Telemark x ganger.
Sang- og dansegruppa derfra har flere ganger deltatt på Porsgrunn Internasjonale
Teaterfestival. Turene har gitt barn og ledere opplevelser av å være frie, uten soldater
overalt, norsk sommer med is og grilling og bading. Det er knyttet vennskapsbånd på tvers
av land, kulturer og religioner. Mange av de som har vært frivillige i Grenland har vært på
besøk på senteret, og sett hva dette betyr for barn og familier i en svært annerledes
virkelighet enn den vi har i Norge. Mange har opplevd gjestfriheten og fellesskapet når vi
har blitt innkvartert hos familier.
Mange har kommet forandret tilbake etter sterke opplevelser i møte med palestinere, og
sett hvordan de lever. Både landsbyene rundt Bethlehem, flyktningeleirene, i skoler og
barnehager ute i de små bebyggelsene på landsbygda, og sauebønder under press. Der har vi
også sett og fått innblikk i hva Ghirass-senteret betyr for mange.
Ghirass kultursenter på Facebook: https://www.facebook.com/ghirasscenter
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