
Hetland videregående skole skal bygge skoler, brønner, toaletter og samfunns- 
hus for gjenbosatte flyktninger på Jaffna-halvøya nord på Sri Lanka. 
Det skjer i samarbeid med bistandsorganisasjonen FORUT.

Fortsatt venter mange internflyktninger på å få komme hjem etter borgerkrigen på Sri Lanka som 
varte til 2009. Striden var mellom den singalesiske majoriteten og den tamilske minoriteten hvor 
begge sto for grove brudd på menneskerettighetene. Mange av flyktningene som ikke har kunnet 
flytte tilbake til sine lokalsamfunn nord på øya er enker og dermed eneforsørgere og ofte utsatt for 
seksuell trakassering og overgrep. Svært mange av barna har vært på flukt hele livet og henger 
etter med skolegangen.

Nå skal elever og lærere ved Hetland gjøre en innsats for å gi 
mange av disse flyktningfamiliene en ny framtid. 

Inntektene fra skolens solidaritetsaksjon skal finansiere byg-
ging eller restaurering av skoler, forsamlingslokaler, toaletter 
og brønner. Innsatsen går over tre år (høsten 2018 til våren 
2021) og vil gjøre tre landsbyer på Jaffna-halvøya helt nord 
på Sri Lanka mer bærekraftige.

FORUT har i mange tiår arbeidet med utviklingsprosjekter på 
Sri Lanka. Nå pågår det et omfattende bosettingprogram for 
flyktninger som ble hjemløse under borgerkrigen, og FORUT 
er med i denne innsatsen gjennom lokale partnerorganisasjo-
ner. Hetlands innsats er viktig for at tre av disse lokalsamfun-
nene skal utvikle seg og for at barna skal få en bedre framtid. 
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Hetland gir flyktningbarn 
en ny start på Sri Lanka

Sri Lanka er en øy som ligger 
sørøst for India. I nordområdene, 
som ble hardest rammet i borger-
krigen som varte til 2009, er det 
mange ekstremt fattige.



 
• En skole for ca 60 elever. En semipermanent 
skolebygning (lik den på bildet til høyre) på 140 
kvadratmeter med møbler. En enkel, men effektiv 
bygning som over flere år vil gi mange barn tilgang 
på undervisning. Der det står brukbare ruiner etter 
en tidligere skolebygning vil denne bli restaurert og 
brukt som grunnkonstruksjon.

• Et samfunnshus. Et enkelt forsamlingslokale til 
organisering, undervisning, sosiale hendelser og 
andre behov for landsbyen. Et slikt møtepunkt er 
avgjørende for å sikre lokalbefolkningens engasje-
ment og involvering i prosjektet.

• 20 permanente toaletter med septiktank. Solide 
toaletter er et viktig tiltak for å gi en trygg hverdag 
for kvinner og barn. Alternativet for mange er å bru-
ke skogen, noe som kan føre til utrygge situasjoner 
og overgrep etter mørkets frembrudd.

• Drikkevann til 300 personer. Tre brønner, enten 
bygging av nye eller restaurering av gamle brønner.

 
FORUT er en norsk bistandsorganisasjon med 
utviklingssamarbeid i Nepal, Sri Lanka, India, Sierra 
Leone, Malawi og Zambia. FORUT har langsiktige 
samarbeid med lokale partnerorganisasjoner i disse 
landene.

Virksomheten er delt inn i tre: Kvinner og likestil-
ling, barnerettigheter, rus som utviklingshinder.

FORUT har rammeavtale med NORAD, som sikrer 
langsiktig finansiering av mange prosjekter, og er 
medlem av Innsamlingskontrollen.

FORUT gjør et omfattende informasjons- og hold-
ningsskapende arbeid i Norge, spesielt for barn. 
Gjennom aksjoner i barnehager og skoler lærer 
rundt 100.000 barn hvert år om globale forskjeller, 
andre kulturer og at alle kan gjøre en innsats for 
å hjelpe andre. Flere skoler finansierer også egne 
prosjekter gjennom samarbeid med FORUT, slik 
Hetland videregående skole nå gjør.

Om FORUT

Dette vil Hetland bidra med hvert år
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