
Abri Aid - en kort presentasjon 

Abri Aid ble stiftet i januar 2017, som et ideelt AS, etter at Alfred Ydstebø, Sandra Cederholm og Lars 

Petter Einarsson var i Libanon i romjulen 2016. Forholdene der var så dårlige at det ble besluttet å 

opprette en hjelpeorganisasjon der Base Gruppen bidrar med NOK 1 million årlig. 

Organisasjonens slagord er «Health & Shelter». 

Health refererer til medisinsk hjelp og oppfølging, operasjoner og behandling. Shelter til 

nødvendigheter som telt, ovner og brensel. Det siste er særlig viktig i vinterhalvåret, hjelpeområdet 

ligger på 1100 meters høyde langs den syriske grensen i Bekaadalen. Det er ofte snøfall om vinteren, 

noe som fører til smeltevann og flom inn i leirene som ligger i dalbunnen. I januar var det også så 

mye snø at hele teltleirer raste sammen. Se beskrivelse og bilder av det her: 

Vi jobber uavhengig av andre norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner, men Abri Aid 

samarbeider tett med nasjonale hjelpemyndigheter, organisert av Ministry of Social Affairs (MoSA). 

Alt hjelpearbeid blir utført i samarbeid med MoSA, som organiserer besøk i leirer og foreslår hvilke 

medisinske tiltak Abri Aid skal støtte økonomisk. Alle innkjøp gjøres lokalt i Bekaadalen, der også 

MoSA bistår med forhandlinger om pris. Det ytes ingen økonomisk støtte til MoSA, som er finansiert 

av libanesiske myndigheter - i praksis bevilgninger fra regjeringen. 

Abri Aid har vært 18 ganger i Libanon på disse drøyt to årene. Hver reise varer stort sett fra onsdag til 

lørdag. I tillegg disponerer lokale hjelpearbeidere et kredittkort fra Abri Aid som de kan bruke i 

nødsituasjoner. 

Siden 2018 har Abri Aid åpnet opp for å ta imot eksterne donasjoner. Ansvaret ved å forvalte slike 

donasjoner er stort, men vi mener nå å ha den erfaringen og kunnskapen som skal til. Det er ingen 

utgifter til administrasjon eller lønn i Abri Aid, men reiser og hotellopphold belastes organisasjonens 

driftsbudsjett. Siden 2018 er det enten Alfred eller Lars Petter som reiser, og ved noen anledninger er 

det med eksterne frivillige. Det forutsetter at de betaler reise og opphold selv, og er med og bidrar 

økonomisk der nede. Vi sier nei til alle forespørsler innenfor det som omtales som flyktningturisme. 

I 2018 ble det også åpnet for å motta donasjoner fra privatpersoner, via Vipps. 

Litt om Libanon og flyktningsituasjonen: 

Landet grenser til Syria i nord og øst og mot Israel i sør. Befolkningen består av 50 % muslimer, 45 % 

kristne og 5 % drusere, nesten alle av arabisk opprinnelse. De har ikke noe godt system for 

folketelling i Libanon, men det anslås at det var rundt 4,5 millioner innbyggere i landet før 

borgerkrigen i Syria startet i 2011. I dag er det over 6 millioner, og hjelpebehovet er enormt. 

På grunn av den uavklarte situasjonen med de palestinske flyktningene tilbake til 1949, tillater ikke 

Libanon å bygge permanente flyktningleirer med god infrastruktur. Men Libanon er likevel et 

gjestfritt land og har tatt et enormt ansvar. Noen hundre tusen syriske flyktninger bor i greie 

leiligheter i byene langs kysten, men godt over 1 million bor i usle telt høyt til fjells ute på en åker. 

Fra hånd til munn. 

Etter syv år er det lite igjen av sparepengene til folk, og slitasjen mot lokalbefolkningen begynner å bli 

merkbar. Desperate syrere jobber for ned mot 3-4 dollar dagen, slik at de på den måten tar 

arbeidsplasser fra libaneserne. 

Krigen i Syria går kanskje mot slutten, men det er svært få som reiser tilbake. De har ikke noe å reise 

tilbake til. 

http://abriaid.org/heavy-snow-and-flooded-camps/


Priser: 

Telt for en familie: 550 kroner Telt for en storfamilie: 850 kroner. 

Varmeovn: 550 kroner.  Brensel 150 kroner per måned per familie. 

 

Vi kjøper alltid i stort, for eksempel brensel for 20.000 kroner som MoSA distribuerer for oss, eller 

100 telt. Vi er også med MoSA ut i leirene på distribusjonen, og kommer dermed tett på de som får 

hjelp. 

Totalt bruker vi rundt 100.000 per tur. Det er ikke hensiktsmessig å bruke mer om gangen, så når vi 

har med oss eksterne gjør vi det slik at vi bruker en mindre del av vårt budsjett, og får dermed 

anledning til å reise ned flere ganger. Vi hjelper altså mer og flere ved hjelp av eksterne donasjoner. 
 

SPØRSMÅL TIL ABRI AID SOM SKULLE BESVARES UNDER PRESENTASJONEN 

-  Oppsummering av tiltak/resultater så langt siden desember 2016 

18 turer, hjulpet over 300 barn med medisiner og operasjoner, kjøpt hundrevis av telt, ovner, brensel, 

madrasser og mat. 
 
-  Årsaken til at prosjektet ble igangsatt? 

Forlengelse av engasjementet vi fikk for beboerne da vi drev akuttmottak på Forus i 2015/16. 
 
,- Hvordan jobber dere og hvilke samarbeid lokalt  

Koordinerer alle reiser og tiltak med MoSA (Roba og hennes team i Chtaura og Baalbek). Hamze er 

fast sjåfør/tolk/fikser og oppdatert på lokale forhold og sikkerhetssituasjonen. 
 
-  Hvorfor dette området er spesielt utsatt/sårbart? 

Det er korteste avstanden fra Syria, derfor kommer det mange flere enn Libanon har kapasitet til å ta 

imot. Landets historie med de palestinske flyktningleirene gjør også at de ikke tillater ordinære 

flyktningleirer, de fleste flyktningene er overlatt til seg selv og er ikke engang registrert av UNHCR. 

-  Strategien videre og hvordan ekstern finansiell støtte kan gi ytterligere effekt 

Vi jobber ad hoc og hjelper til der MoSA mener det trengs mest. Vi opptrer også 100 prosent 

uavhengig og er derfor ikke låst til spesielle områder, verken geografisk eller med type hjelp. 

-  'Bang for the buck' - hvor mye av pengene går til direkte støtte lokalt 

Alt, minus sjåfør, reise, kost og losji, cirka NOK 17.000 per person per gang. Vi reiser stort sett én 

person, undertegnede eller Alfred, men kan ha med frivillige som bidrar økonomisk. Vi tar aldri med 

«flyktningturister». I fjor hadde vi med tre skoleelever som hadde samlet inn NOK 80.000 og i år ei 

dame som samlet inn NOK 60.000 i femtiårsdagen. 

 

-  Hvordan kan Rotary Distrikt 2310 og klubbene bidra/involvere seg og vise til anerkjennelse 

for sin støtte. Det er viktig for klubbene i rekruttering av medlemmer. 

Rotary vil bli profilert på nettsiden abriaid.org, både som samarbeidspartner og på reportasjeplass, 

samt på Facebook. Medlemmer i Rotary kan være med ned som frivillige og være direkte med på 

hjelpetiltakene og lage egne rapporter. 

http://abriaid.org/

