
 
 

Respons 

Palestina: Omsorgstilbud for barn 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Hva slags omsorgstilbud for barn eksisterer i de palestinske områdene? 

Offentlige og private omsorgstilbud for barn 
Ulike private organisasjoner, FN-organisasjoner, samt de palestinske selvstyremyndighetenes 
sosialdepartement driver ulike institusjoner og prosjekter rettet mot barn i de palestinske 
områdene. Ifølge Defence for Children International / Palestine Section & Save the Children 
Sweden (2008, s. 37), er imidlertid de ulike initiativene dårlig koordinert. Dette har resultert i 
overlappende innsats innenfor enkelte sektorer og i visse geografiske områder, samtidig som 
andre områder mangler et adekvat tilbud.  

Mer enn seks tusen palestinere har mistet livet siden år 2000 som følge av den væpnede 
konflikten i de palestinske områdene (B’Tselem u.å.). Det finnes derfor relativt mange barn 
på Vestbredden og Gaza som har mistet én eller begge foreldre. De fleste foreldreløse blir tatt 
hånd om av storfamilien. Man finner derfor nærmest ingen foreldreløse barn som er overlatt 
til seg selv (Migrationsverket 2008, s. 33).  

Det finnes et barnehjem for foreldreløse barn i Bait Jala på Vestbredden som drives av det 
palestinske sosialdepartementet (Migrationsverket 2008, s. 33). SOS Barnebyer driver 
barnehjem og ungdomshjem i Betlehem på Vestbredden og i Rafah på Gazastripen, i tillegg 
til flere skoler og helsesentre (SOS Children’s Villages u.å.). I tillegg finnes det ulike 
støtteordninger for foreldreløse og deres fosterfamilier i regi av private organisasjoner. Blant 
annet gis det pengestøtte til enkelte vanskeligstilte familier som har tatt til seg foreldreløse 
barn (Defence for Children International / Palestine Section & Save the Children Sweden 
2008, IRIN News 2009).  

Beskyttelse mot overgrep 
Ifølge informasjon som Landinfo har innhentet fra en organisasjon som arbeider med 
forebygging av vold mot kvinner og barn i de palestinske områdene, er vold mot barn utbredt, 
og overgriperen er som oftest foreldre eller andre nære familiemedlemmer. Det har også blitt 
påvist at de fleste vegrer seg for å rapportere om vold i familien til utenforstående av hensyn 
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til familiens ære og gode rykte (Defence for Children International / Palestine Section & Save 
the Children Sweden 2008, s. 34). Fattigdom har for øvrig ført til at relativt mange barn blir 
tatt ut av skolen og satt i arbeid for familien i ung alder. Palestinere fra Vestbredden har ikke 
lenger anledning til å reise inn i Israel for å arbeide. Dette forbudet gjelder imidlertid ikke 
barn under 14 år. Derfor blir mange barn sendt av foreldrene inn i Israel på dagtid, blant annet 
for å selge varer langs veiene og i byene (IRIN News 2007).   

Flere private organisasjoner arbeider med å forebygge mot vold og overgrep mot barn. To av 
de viktigste organisasjonene er Defence for Cildren International / Palestine Section på 
Vestbredden og Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution i Gaza. Begge 
disse organisasjonene driver sentere som gir psykologisk og juridisk bistand til barn som 
utsettes for vold. De opererer også gratis telefonnumre (”Hot lines”) hvor barn og foreldre kan 
motta råd og bistand (Defence for Children International / Palestine Section & Save the 
Children Sweden 2008, s. 35). I Bayt Jala på Vestbredden finnes det et “krisesenter” for 
mindreårige kvinner som er utsatt for æresrelatert vold fra familien. Senteret drives av det 
palestinske sosialdepartementet (Migrationsverket 2008, s. 33).  

 

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbehandlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 
er stilt, og ellers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 
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