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STRATEGI 2016-2018 

Om NORWAC 
NORWAC er en norsk, frivillig og uavhengig organisasjon. Den ble etablert i 1983 med sikte på å gi 

humanitær hjelp til palestinere i og utenfor Palestina. Dette har senere blitt utvidet til å omfatte andre 

grupper og land med behov som NORWAC er spesielt godt egnet til å møte. Organisasjonen har 

beholdt en liten og fleksibel driftsmodell som gjør den i stand til å respondere raskt på akutte behov i 

områder preget av instabilitet og stadige kriser, samtidig som arbeidet alltid skal ha en lokal forankring 

og et langsiktig perspektiv. 

 

Visjon  
NORWAC skal bidra til at hele befolkningen, inkludert flyktninger og andre utsatte grupper, i land og 

områder med humanitære behov, skal ha tilgang på basale, trygge helsetjenester av god kvalitet. 

NORWACs arbeid skal støtte nasjonale helsemyndigheter, lokale institusjoner og den enkelte 

helsearbeiders arbeid for å opprettholde og gi nødvendige helsetjenester, slik at konsekvenser av krig 

og humanitære kriser begrenses. 

 

Verdier 
NORWACs kjerneverdier er solidaritet, respekt, likeverd og upartiskhet. All virksomhet skal ha 

solidaritet med mennesker i nød som fundament.  

 

Tilnærming 
NORWACs arbeid skal baseres på humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet og være 

forankret i medisinsk-etiske retningslinjer. Lokale samarbeidspartnere og brukere av deres tjenester 

skal få støtte på bakgrunn av behov, uavhengig av etnisk, politisk eller religiøs tilhørighet.  

NORWACs virksomhet er basert på engasjement og frivillighet, der målgruppens behov og ønsker står 

i sentrum og byråkrati holdes på et så lavt nivå som mulig.  

NORWAC skal støtte helseinfrastruktur og opplæring av helsepersonell, fortrinnsvis gjennom 

samarbeid med eksisterende og etablerte systemer som offentlig helsevesen eller etablerte frivillige 

organisasjoner.  

Støtten skal ha et stabilt og langsiktig perspektiv der samfunnsbygging og uavhengighet er sentralt selv 

i nød- og krisesituasjoner.  

NORWAC-støttede prosjekter drives i hovedsak av lokal partner. Innholdet i samarbeidet skal være 

initiert av eller forankret hos lokal partner.  

Norsk og internasjonalt fagpersonell skal brukes fortrinnsvis i opplæring og bare unntaksvis i levering 

av medisinske tjenester.   
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Overordnede målsetninger 
NORWACs målsetninger er å sikre helsetjenester til mennesker i nød. Dette oppnås gjennom støtte 

til å: 

o Opprettholde kritiske helsetjenester i konflikt- og krigsområder 

o Opprettholde helsetjenester til flyktninger og sårbare grupper   

o Styrke nasjonale og lokale institusjoners evne til å gi helsetjenester  

NORWACs geografiske kjerneområder er Palestina, Libanon og Syria. Andre områder kan være aktuelle 

dersom det oppstår behov som NORWAC har spesielt gode forutsetninger for å fylle.  

Ulike behov hos befolkningen og ulikt fungerende infrastruktur for helsetjenester i NORWACs 

samarbeidsland gjør at målsetningene for hvert land vil variere. De landspesifikke målsetningene er:  

 

Målsetninger Palestina 
o Bidra til helsetjenester av høy kvalitet for befolkningen i Gaza og på Vestbredden gjennom 

utdanningsprosjekter og utstyr. 

o Bidra til å opprettholde palestinske helseinstitusjoner i Øst-Jerusalem gjennom 

utdanningsprosjekter og utstyr. 

o Bidra til forbedret kapasitet og evne hos de palestinske myndighetene til å sørge for 

helsetjenester.  

o Bidra til palestinsk nasjonal enhet gjennom helseprosjektene.  

o Fremme samarbeid mellom lokale partnere og norske og internasjonale institusjoner og 

nettverk.  

 

Målsetninger Libanon 
o Bidra til å opprettholde og videreutvikle helsetjenester for palestinske og syriske flyktninger 

og for libanesere. 

o Støtte utdanning av palestinsk helsepersonell. 

o Støtte tilbud som ivaretar mental helse hos barn og ungdom. 

o Fremme samarbeid mellom alle NORWACs partnere i Libanon, på tvers av etniske, politiske og 

religiøse skillelinjer.  

o Fremme samarbeid mellom lokale partnere og norske og internasjonale institusjoner og 

nettverk.  

 

Målsetninger Syria 
o Bidra til å opprettholde helsetilbud i Syria. 

o Bidra til gjenoppbygging av det ødelagte helsevesenet og opprettholde arbeidsplasser for 

helsepersonell. 

o Støtte frivillige institusjoner der den offentlige helsetjenesten ikke fungerer. 
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Partnere 
NORWAC velger samarbeidspartnere ut fra hvilke lokale behov som skal dekkes. NORWACs partnere 

skal være sosialt og politisk integrert i samfunnene de opererer i. 

NORWACs partnere kan være nasjonale helsemyndigheter, lokale frivillige organisasjoner eller 

internasjonale frivillige organisasjoner.  

NORWACs norske partnere omfatter sykehus og helseinstitusjoner som stiller sine ansattes 

kompetanse til disposisjon. Samarbeidet gjør det mulig å rekruttere helsepersonell til 

opplæringsprosjekter og nødhjelp. 

 

NORWACs unike bidrag 
NORWAC er en liten og fleksibel organisasjon, som kan respondere raskt på akutte behov. Dette er en 

svært hensiktsmessig driftsmodell i områder som er preget av stadige kriser og omskiftelige 

utfordringer. 

NORWACs langvarige relasjoner med alle parter i våre samarbeidsland, på tvers av politiske, religiøse 

og etniske skillelinjer, gir en unik tilgang til sårbare grupper og mulighet til å dekke behov som ingen 

andre aktører gjør.  

NORWAC og våre partnere baserer seg på inngående lokalkunnskap og dyp forståelse for samfunnene 

hvor vi jobber. Dette sikrer at arbeidet som gjøres er lokalt forankret, ønsket og akseptert.  

NORWACs landansvarlige har helsefaglig bakgrunn. Deres erfaring fra og tilknytning til det norske 

helsevesenet er, sammen med inngående lokal kunnskap, grunnleggende for NORWACs evne til å gi 

relevant støtte. 

 

 

 


