SHALOMPROJEKT

Från 15 till 4 000 barn

Besök på Shaloms projekt Jaffainstitutet

Under styrelsens resa till Israel
i våras besökte vi de organisationer
Shalom stödjer. Ett av dessa är
Jaffainstitutet som ligger, som namnet antyder, i Jaffa, söder om Tel
Aviv. Tel Aviv är ju som bekant Israels finansiella huvudstad, centrum
för konst- och affärsverksamheter
och staden har rankats som världens
största startup-center utanför Silicon Valley i Kalifornien. Tel Aviv är
också känd som ”staden som aldrig
sover”. Jaffa är visserligen rent administrativt en del av Tel Aviv men
är ett mer socialt utsatt område.

Bryta cykeln av fattigdom
Det var inte helt enkelt att hitta
till Jaffainstitutets kontor, för det
ligger i något som mest liknar
ett parkeringshus. När vi väl
lyckades komma rätt möttes vi av
direktor Issachar Dror som var
vår guide under besöket. Vi mötte
också Dr. David Portowicz (se även
faktarutan) och flera av hans medarbetare som tog sig tid att berätta
om verksamheten och målen. David
Portowicz berättade att 10 procent
av israelerna lever i fattigdom.
Jaffainstitutets övergripande mål är
att ”bygga landet”. Med en känslighet för varje enskild persons behov
erbjuder de utbildning, mat och
terapi som ger framför allt barnen
möjlighet att utvecklas positivt och
bryta cykeln av fattigdom som ofta
påverkat familjen i generationer.
När de startade för 37 år sedan
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Artikelserien om Shaloms projekt i Israel fortsätter här med
Jaffainstitutet. Som namnet
antyder så är det i Jaffa man
arbetar med att hjälpa barn från
ekonomiskt utsatta familjer att
få en bra start i livet. Jaffainstitutet har 30 olika program och
fyra av dessa besökte Shaloms
styrelse under resan i mars.

En grupp volontärer som hjälper till att packa de matlådor som delas ut vid matdistributionen

nådde de 15 barn, idag når de 4 000.
Han menar att Israel har begränsade
resurser men landets största resurs
är barnens hjärnor. Därför har fokus
ända från början varit just barnen.
Utifrån detta har sedan ytterligare
projekt tillkommit men målet är
detsamma. Jaffainstitutet har idag
mer än 30 olika program. Vi fick
inblick i fyra av dessa under vårt
besök en förmiddag i mars.

Matdistrubution
Två gånger i månaden levererar
Jaffainstitutet mat som de köper till
behövande. 400 personer får torrvaror och 400 personer får färsk mat,
således sammanlagt 800 kartonger
med mat i månaden. Det är både
till fattiga familjer, äldre samt förintelseöverlevande de levererar till.
Maten packas i kartonger av volontärer. Den dagen vi var på besök
arbetade 25 personer med att packa
mat i kartongerna. De har ingen
logga på kartongen för att den som
får maten inte ska bli utpekad som
behövande i trapphuset där de bor.
Sammanlagt har de 800 volontärer
som hjälper till med olika delar av
verksamheten.
För att någon ska beviljas matleverans från Jaffainstitutet görs det
en bedömning vid ett hembesök

och efter ett år utvärderas biståndet.
Förintelseöverlevande kan ha särskilda behov som institutet försöker
möta. Jaffainstitutet har även läkare
som ser till att varje person får den
kost de behöver. Institutet arbetar
också socialt med att bryta ensamhet genom att anordna frukostträffar
och musiktillställningar.

Socialt arbete
From wellfare to wellbeing – från
bidragsberoende till självförsörjning
– heter en kurs Jaffainstitutet startade för 7-8 år sedan. Den är främst
till för kvinnor som inte arbetar
eller är lågavlönade. Kvinnorna
lever ofta i destruktiva relationer, är
prostituerade, arbetslösa, missbrukare eller ensamstående mammor.
Kursen pågår i två månader, fyra
dagar i veckan mellan kl. 9-14.
Målet är att stärka kvinnorna och
att de ska utvecklas som individer
utifrån den potential de har för att
fungera i arbetslivet. Kvinnorna får
till exempel lära sig att använda dator
och att kommunicera i tal och skrift.
Resultatet hittills är det helt otroliga att 70 procent av de som gått
igenom kursen har fått ett arbete
som de kan behålla. De får inte bara
ett arbete efter att ha gått kursen
utan kan också vittna om att deras
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Matlådorna innehåller baslivsmedel
som alla hushåll behöver

relationer förbättras och de lärt sig
sätta gränser. Hittills har de haft
sammanlagt 30 kurser och ungefär
60 kvinnor har deltagit per år.

Barncenter
Efter att de i många år hade arbetat
med barn mellan 6-12 år, insåg man
att man behövde starta tidigare för
att uppnå målet - att ge barnen i
Jaffa hopp om en bättre framtid.
Centret är som en öppen förskola
och har utbildad personal som arbetar på volontär basis. Befolkningen
i området är främst arabisk men
många unga judiska familjer har
flyttat in. De har öppet fem förmiddagar och fyra eftermiddagar i
veckan. Utöver förskola erbjuder de
även familjeterapi i de fall det finns
behov. De har dessutom kurser för
mammor respektive pappor i hur de
kan bli trygga i föräldrarollen.

Skola
Vi avslutade besöket på Jaffainstitutet med att åka till en kommunal
skola i södra Tel Aviv som institutet
samarbetar med. Det är en skola
där både judiska, arabiska och barn
till gästarbetare från alla möjliga
nationer går. Sammanlagt går det
1 300 barn från 51 olika länder
där. Barnen till gästarbetare är illegala i Israel. Gästarbetare skriver
nämligen på ett kontrakt att inte
skaffa familj men det är inte ovanligt att detta händer ändå. Rektorn
på skolan berättade om ett barn
till en filippinsk mamma och en
turkisk pappa för att illustrera hur
det kan se ut. Sonen växer upp utan
egentligt modersmål eftersom kommunikationen, föräldrarna emellan i
hemmet, är komplicerad och skolan
blir därför en viktig del av hans liv.
Skolans filosofi är att lära barnen
att de alla har något att bidra med.
Skolan vet inte vad som kommer
hända med de ”illegala barnen”
men de anstränger sig att ge dem
självförtroende och bygga upp deras
identitet. För att nå detta försöker de
locka fram barnens kreativitet och
rusta dem med fler sätt att uttrycka
sig på, till exempel i konst och musik.
Skolan har också volontärer som
ger eleverna uppmärksamhet och på
samma gång betyder det mycket för
dessa volontärer, som vanligtvis är
omkring 15 år, att få vara till glädje
för barnen.
Helena Marmros
Styrelsemedlem i Shalom över Israel

Jaffainstitutets grundare Dr. David Portowicz, till vänster, tillsammans med sina
medarbetare Emma Eytan, verksamhetskoordinator, och direktor Issachar Dror

Att ge utbildning och socialt välstånd
till barnen i Jaffaområdet är ett av
Jaffainstituets mål

FAKTARUTA
1982 startade Dr. David Portowicz och Col. Ze'ev (Zonik) Shaham institutet med det enkla,
med ändå komplicerade målet,
att hjälpa barn i Israels särskilt
utsatta områden att komma ut
ur fattigdom.
Jaffainstitutet är en privat, inte
vinstdrivande social institution,
med olika program som har för
avsikt att stödja Jaffas fattiga
barn och deras familjer.
Jaffainstitutets tre organisatoriska mål är:
• Att ge utbildning och socialt
välstånd till barn som inte har
resurser och andra sämre lottade samhällsmedborgare.
• Att öka den näringsmässiga
intaget hos de mindre bemedlade individerna i upptagningsområdet.
• Att bry sig om och stärka
de emotionellt och mentala
välfärden hos de som deltar i
institutets program.
Visionen är att skapa en stadsdel i vilken barnen är rent fysiskt välmående, har utbildning
och det stöd de behöver så att
de kan bli starka och bidra till
samhället i Israel.
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