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Lille lbtisam gledet seg til å begynne i første

k/assg men skolen hennes ble revet natten

før første skoledag.

Vennlig hilsen
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Jan Egeland)

r Da ieg så at den nye skolen vår uar ødelagt, begynte jeg å gråte

Den nye skolen skulle først åpnes etter ferien. Sommeren sneglet seg av sted slik den bare gjør for barn

som går og gleder seg til å begynne i første klasse. Palestinske lbtisam er syv år gammel. Kanskje kjente

hun spenning hvergang hun gikkforbi skolebygningen som Flyktninghjelpen nettopp hadde bygget i

landsbyen henne!, Jubbet Al Dhib på Vestbredden. Tenk at hun skulle bli førsteklassing! Kanskje føltes det

som om skolen bare lå der og ventet på akkural henne - for nå var det snart lbtisam's tur til å lære lesing

og skriving.

Men natten før skolestart kom israelske eoldater til landsbyen hennee. De var tungt bevæpnet, og de kastet

tåregassgranater. De ødela skolen.

Hva giør dct metfet-loarnesinn å måttskIElrrspå så stsfk frfkf ."-Ftekligvis fikkdfFfyklnngffApens
psykososiale førstehjelpsteam raskt ut, Våre folk hjalp skolebarna med samtaler og avslapningsteknikker,

slik at de ikke lenger var så redde. Vi sørget også for at lbtisam og de andre elevene likevel fikk

undervisning - under åpen himmel.

Nå er skolen bygget opp igjen. De 63 elevene har på ny fått en trygg base for både læring og lek.

lbtisam betyr osmilen på arabisk. Og denne jenta smiler ofte - med en munn som mangler en melketann.

- Jeg gleder meg til hver skoledag, Jeg et ghd i skolen min, sier hun,

Flyktninghjelpen bidrar til at tusenvis av bam rærden oner lår gå på skole selv om de lever i områder
pr€get av kig og konflikt MGn det er mange som tr€nger hielp. Derlor ber vi om din §øtb.

Pengene kommer frem
Ni av ti kroner, altså 90 prosent av våre kostnader, går direkte til å oppfylle

Flyktninghjelpens oppdrag, nemlig å hjelpe mennesker på flukt fra krig og konflikt.
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