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Virksomhetens art
IHSG er en frivillig, politisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider med helse- og
sosiale utfordringer i innvandrermiljøer. IHSG organiserer frivillig flerkulturell kompetanse og
er et rådgivningsorgan innen en rekke felt.
Visjon
Sammen for en bedre hverdag.
Hovedmål
Integreringsarbeid, forebygging, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i forhold til ulike
kontroversielle tema i målgruppen, blant annet tvangsekteskap, sosial kontroll, vold og
psykisk helse.
Hovedformålet er å møte samfunnsutviklingen, bygge tillit og trygghet i minoritets- og
majoritetssamfunnet. Vi legger vekt på nært samarbeid med andre organisasjoner og
instanser både i offentlig og privat sektor. IHSG representerer mange kulturer og arbeider for
å skape bred kontakt mellom folk, både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har lavterskeltilbud og
kontoret fungerer som en møteplass med veiledning/rådgivning. Det gode liv har i flere år
vært motto for vårt arbeid.
Målgruppe
Målgruppen vår er ungdom, voksne menn og kvinner med minoritetsbakgrunn.
Det finnes flere risikofaktorer i målgruppen vår:
Folkehelse dreier seg om den enkeltes vaner og uvaner. Våre holdninger får vi med oss som
barn, unge og voksne. IHSG har jobbet i flere år med folkehelsearbeid og forebyggende
tiltak. Det er en vanskelig oppgave fordi helse eller uhelse er sosialt betinget. Det dreier seg
om målgruppens utdanning, inntektsnivå og bosted. I vår kontekst er folkehelse et krevende
område fordi vi må forholde oss til flere språk og kulturer.
Å være brobygger mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Dette innebærer å
informere målgruppen om de helsetjenester som finnes og hvilke rettigheter de har. Vår rolle
er å være et møtested og bidra med språk- og kulturkunnskap som viktige forutsetninger for
å etablere tillit og trygghet i målgruppen. Dette skjer ved å holde møter, kurs, seminarer og
events.
IHSGs oppgave er i første rekke være å informere og gi kunnskap om hva som bidrar til god
helse med råd om riktig kosthold og hensiktsmessige tiltak.
IHSG strategi: Dialog – Kunnskapsdeling – Samhandling – Forebygging – Frivillig arbeid.
IHSGs metoder og redskaper:
Regjeringens handlingsplaner.
Felterfaringer, ulike tiltak og aktiviteter i regi av IHSG
Fokusgrupper
Dialogsamlinger, observasjoner og evalueringer
Feltsamtaler for å avdekke betydelige samfunnsproblemer
Infotainment- vi har produsert flere kortfilmer basert på ulike temaer.
Oppfølging av bekymringsmeldinger fra samarbeidspartnere.
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Bakgrunn for organisasjonen
Internasjonal helse- og sosialgruppe (Nettverk IHSG) har i mer enn 25 år vært en brobygger
mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Gjennom å inkludere ulike etniske grupper, også
etnisk norske, oppnår vi dette målet ved å informere målgruppen vår om de helsetjenester
som finnes.
IHSG ble etablert i 1994 og anses som en viktig samfunnsaktør når det gjelder
holdningsskapende arbeid i forhold til kontroversielle tema i målgruppen. Vi representerer
noe annet enn konsulentfirmaer, offentlige etater eller enkeltpersoner, ettersom de ideelt sett
organiserer mennesker i frivillige interessefellesskap som jobber mot felles mål. Oppbygging
og bruk av nettverk, samt evne til å sette i gang velegnede tiltak, er våre metoder for å nå
målgruppen i det holdningsskapende og forebyggende arbeidet mot tvangsekteskap,
negative sosial kontroll, HIV og SOI, rus, psykisk helse og mor - barn helse. Vi utgjør et viktig
supplement til det offentliges arbeid.
De mest vanlige metodene vi bruker er infotainment, store og små dialogsamlinger og å
skape sosiale arrangement (events og festivaler). Men mer spesifikke metoder, som
personlig rådgivning, dialogsamlinger, infospredning via moské, holde foredrag om temaer
på skoler og andre private arena, filmproduksjon og målrettet bruk av sosiale media er også
brukt som arbeidsmetode.
Vår rolle er å være et møtested og bidra med språk- og kulturkunnskap som er viktige
forutsetninger for å etablere tillit og trygghet i målgruppen. Dette skjer ved å holde
dialogmøter, workshops, seminarer og events for målgruppen som blant annet vil inneholde
informasjon og kunnskap for bedre integrering i Norge. Vi har vært engasjert i å lage
oppdatert informasjon med hensyn til sosial og kulturell bakgrunn for innvandrere. IHSG
samarbeider med forskjellige institusjoner, skoler, religiøse og frivillige organisasjoner og har
et godt etablert nettverk.
Målsetting for denne periode
IHSG vil bidra til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse for
målgruppen.
IHSG vil tilrettelegge for og stimulere til å utløse frivillig innsats i målgruppen.
IHSG vil bidra til utvikling i henhold til regjeringens og kommunens vedtatte mål og strategier.
IHSG vil bidra til økt livskvalitet, økt mangfold og gi tilbud om hjelp til selvhjelp for
målgruppen.
IHSG vil bidra med egenfinansiering for å gjennomføre innovative prosjekter som har
overføringsverdier.
IHSG vil bidra til dialog og forståelse for å motvirke stigmatisering når det gjelder HIV/AIDS,
SOI og psykisk helse
IHSG vil bidra med å avmystifisere tabuer/fenomener og bistå med veiledning
IHSG vil være brobygger og tilrettelegge for lett tilgjengelig informasjon og kunnskap om
ulike tema for målgruppen
IHSG vil skape fellesarena for egen læring og mestring i forhold til psykisk helse (hjelp til
selvhjelp) i samarbeid med andre aktører på feltet.
Administrasjonen
Tayyab M. Choudri har vært daglig leder. Helder Fernandes har vært regnskapsfører og
Katrine Isaksen har vært regnskapsansvarlig.
IHSG- styre og administrasjon ansvarsområde:
Organisering av menneskelige og økonomiske ressurser
Organisering og gjennomføring av IHSG prosjekter og events
Forberedelser av møter og arrangementer
Evaluering av tiltak og arrangementer
3
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Ferdigstillelse av årsmelding, regnskap og revisjon
Rapportering til samarbeidspartnere og myndigheter
Lage langtidsstrategi for nye prosjekter og programområder
Ferdigstillelse av nye søknader og lage strategi- handlingsplan med nettverksmedlemmer og
samarbeidspartnere
IHSG faggruppe
Faggruppene består av fagpersoner fra nettverket og er et forum for egen læring,
erfaringsutveksling og kvalitetssikring av IHSGs arbeid på vårt fagområde med åpne
læringstiltak. Magne Richardsen har vært fagansvarlig.
IHSG ungdomsgruppa” East Meets West” har vært aktiv med ungdomstiltak.
IHSG kvinnelige ambassadører. Vi begynte med dette tiltaket i fjor. Meningen er at de
skal arbeide for og ha fokus på kvinners rettigheter.
Informasjon og kunnskapsdeling
IHSG etablerte egen Facebook og nettside og har hatt til hensikt å videreutvikle
hjemmesidene til et enda mer hensiktsmessig og brukervennlig verktøy for rimelig og effektiv
informasjonsdeling.
Oversikt over kommende arrangementer med mulighet for påmelding.
Oversikt over møter, workshops, seminarer, andre aktiviteter og events.
Oversikt over eksterne kurs av interesse for medlemmer og venner.
Lenker til og eksempler på faglig relevante læringsressurser på nett.
E-kommunikasjon: IHSG har laget e-postlister for medlemmer, styre og arbeidsgruppe
samt en liste over andre som ønsker informasjon fra oss. Disse brukes i hovedsak til å
informere om arrangementer, iblant også til annen kommunikasjon. De fleste som deltar på
forskjellige arrangementer har fått informasjon om dem på e-post.
IHSGs lokaler i Torggata 1. som møteplass har fungert som et lavterskeltilbud for
målgruppen fra kl. 9.00 til kl.17.00 og onsdag kl. 17.00- 20.00 til nettverk og temasamlinger.
Alle prosjektene har vært avheng av frivillige innsats og vi har ca. 70 frivillige som har bidratt
i 2018.
1. Nøkkeltall 2018 (Kvantifisering av aktivitetene/ resultatene)
- Antall enkeltbrukere: ca. 4000
- Antall Oslo-tilhørende: ca. 98 %
- Hvor mange enkeltbrukere har kommet fra andre kommuner, antall og andel: 2 %
- Hvilke bydeler representerer brukerne?: Grønland, Søndre Nordstrand, og
Groruddalen (Alna, Bjerke, Grorud)
- IHSG har hatt 140 saker og gjennomførte 8 prosjekter/tiltak i 2018.
- Antall lønnede årsverk: 1
- Antall frivillige årsverk: 2, 5. Utviklingen for 2018 viser at antall årsverk har økt fordi
antall frivillige har gått opp.
2. Nyskapende og læringstiltak i 2018
- IHSG deltok på Arendals uka sammen med Velferdsalliansen i 2018 for å fremme
kunnskap og synliggjøre vår virksomhet. IHSG arbeider for full likestilling på alle plan i
organisasjonen og har bidratt til og ønsker videreutvikling på dette feltet både lokalt
og i vårt nasjonale arbeid. Bevisstgjøring på dette området tar lang tid og krever
regelmessig innsats.
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Dialogsamlinger har vært et nyttig tiltak i 2018. Her har vi nådd nye målgrupper der
vår intensjon har vært å formidle relevant kunnskap om f.eks. barns rettigheter, vold i
nære relasjoner og mange andre samfunnsforhold det er viktig å være orientert om.

3. Brukermedvirkning
IHSG er en inkluderende organisasjon hvor nettverksmedlemmene behandles som
likeverdige og verdifulle bidragsytere. Vi har ikke en hierarkisk struktur, men jobber for
det meste ut fra konsensus. Vi forsøker å ta i bruk alle medlemmenes faglige ressurser.
Svært mange medlemmer har bidratt med sine språklige og faglige ressurser i 2018.
4. Frivillig innsats
Som det er nevnt ovenfor er IHSG en frivillig organisasjon som er drevet av ressurssterke
personer som både er etnisk norske og innvandrere. I tillegg til daglig leder i IHSG har vi
en tillitsvalgt i prosjektgruppen som har hatt muligheten for å jobbe med ulike tiltak på
dagtid. Ved å også ha oppgaver som må gjennomføres etter arbeidstid, kan flere av
IHSGs tillitsvalgte også bidratt aktivt i våre tiltak.
IHSG er medlem av ACTIS, Av- og- til, Velferdsalliansen, Diaspora Nettverk og Frivillighet
Norge for å skape et fundament for læring og erfaringsutveksling innen frivillig sektor.

Beskrivelse av tiltak og oppnådde resultater i 2018
1) Prosjektets navn: "Sammen for en bedre hverdag”
Formål:
Hovedmålet med handlingsplanen er å forebygge tvangsekteskap og alvorlige begrensninger
av unge personers frihet.
Nr.
1

Resultatmål

Måltall

Resultat

Gjennomførte 9 planleggingsmøter i

24

30

2

Gjennomføring av 5 åpne dialogssamlinger

30-40 til hver
samling

175

3

Gjennomføring av 4. samlinger; Training of Trainers

15

15

4

Gjennomføring av Helgeseminar med tema «Sammen
for en bedre hverdag».

200-300

195 gjester +5
foredragsholder

5

Produsere en dokumentar:

Gjennomført Tv- oppslag for
TV
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En kortfattet beskrivelse om hva som er gjort og hvordan:

Effektmål:
Å bidra til endringer av gamle tradisjoner og dermed styrke muligheter til fremtidig
generasjon til å ta selvstendige valg ved beslutning av inngåelse av ekteskap.
Å skape en trygg arena preget av åpenhet, trygghet og anerkjennelse, der ungdom og
voksne innvandrere inngår i dialog med trygge og faglig kompetente personer om Norges
lover og regler knyttet til tvangsekteskap og alvorlig frihetsberøvelse.
Å mobilisere ressurssterke og godt integrerte innvandrere i ulike innvandrermiljøer og
foreninger som kan virke som tillitspersoner slik at tabubelagte temaer kan diskuteres og
debatteres åpent uten frykt og skamfølelse.
Å bevisstgjøre voksne innvandrere ved å framheve den helsemessige dimensjonen unge blir
utsatt for.

6

Gjennomføring av tiltakene:
Hovedaktivitet

Fra
dato

Til
dato

Gjennomførte 9 planleggingsmøter i prosjektstyringsgruppen og
samarbeidsinstanser for dialog og videre samarbeid.

01.02.1
8

30.04.1
8

2

Gjennomførte dialogssamlinger

02.05.1
8

02.05.1
8

13.06.1
8

13.06.1
8
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Nr
.
1

Tiltak 1, 2 og 3 ble gjennomført.
Tematikk: Valg av utdanning, valg av partner og LHBT
Resultatmål: Psykososialt arbeid, kunnskapsformidling og
forebygging av negativ sosialkontroll og konflikter.
Antall deltagere: 45.
Kl. 17:00 - 20:00 i Torggata 1, 5 etg.

Tiltak 4, 5 og 6 ble gjennomført:
Tematikk: Forhold med foreldre under oppvekst, forventninger,
fritid, valg av utdanning, tvangsekteskap, egne livshistorier, rus og
psykisk helse
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Sammendrag innspill fra dialogsamlinger:
Inkludering handler også om hvordan vi møter hverandre. Mange
som har innvandret opplever å bli møtt med spørsmålet «Hvor
kommer du fra?» Og stiller spørsmålet: Når slutter jeg å være
innvandrer? Spørsmålet «Hvor kommer du fra» kan oppleves som
et spørsmål som ekskluderer, eller markerer forskjeller. Også barn
og barnebarn som har vokst opp i Norge kan bli møtt med dette
spørsmålet. Åpenhet og antenner i møte med andre er viktig for
inkluderingen. Å ikke fokusere på «Hvor kommer du fra?» Men i
stedet: «Hvem er du?»

Vi definerte negativ sosial kontroll som å kontrollere adferd /
handlinger / frihet gjennom:
- Trusler, tvang, utidig press.
- Mangel på aksept/forståelse av andres valg / rett til
medbestemmelse. Frihetsberøvelse

8

17.06.1
8

17.06.1
8

Tiltak “CHAND RAAT” Sammen for en bedre hverdag
Sted: ÅPEN SCENE, Torggata Bad, Badstugata 2, 4. etasje.
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En kulturell aften for hele familien som byr på appeller, musikk,
hennastands og mye mer…

Det ble holde en det kort tale ved inviterte gjester avgående
ambassadøren fra Pakistan Hennes Eksellense Ms Riffat
Masood.
Samarbeid gir fordeler:

Samarbeidsinstanser:

IHSG, MiR, Amathea, RVTS, PAWA, East Meets West og Rådet
for innvandre organisasjoner (RIO).
Tiltak var støttet av IMDi Øst og EMI.

9

14.06.1
8

14.06.1
8

OSLO- konferanse:
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Søndag, 04 November 2018 17:00-22:00. Sted: Thon Hotel Opera, Oslo, Norge.
Tema:
1) Hva inspirerer diaspora-samfunnet til å bli mer aktivt utviklingsarbeid?
2) Hva er vårt sosiale ansvar for våre barn som vokser opp i Europa og hva er det nødvendig
å gjøre?
Inviterte gjestforedragsholdere og liveoppptreden.

Raheem Pardesi (Nasreen) Britisk komiker som er maget kjent artist blant barn og unge.
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Tiltaket: 4 «TOT samlinger» (Training of Trainers):
samarbeidsinstanser: IHSG, SNU, Amathea, MIR og RVTS
Formålet: Å gi ungdom god kunnskap om temaet tvangsekteskap/sosialkontroll med tanke
på empowerment av ungdommer i et flerkulturelt og sensitivt perspektiv, samt å gi kunnskap
og veiledning knyttet til formidling.
Resultatmål: Rekrutterte 15 ungdommer og 4 voksene som deltok på samlinger.

2) Prosjektets navn: Negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner:

1.
Bilde: IHSG kvinnelige ambassadører som har bidratt til tiltaket «Negative sosial
kontroll og vold i nære relasjoner: 4 ny-utnevnte ambassadører i 20018: Kristin
Metnes; Oslo krisesenter, Regina Adahada; Panafrican Women Association,
Hedda Hakvåg; Fellesskap mot seksuelle overgrep; Kubra Afzal; Rabia
Kvinneforening.
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Målsettingen: Målet var å styrke minoritetskvinners styring over eget liv, forebygge sosial
kontroll, vold, samt motivere kvinner til å ta utdanning, delta i arbeidsliv og samfunnet
forøvrig
På FN dagen, 24.10. 2018 Samlet 90 kvinner og 6 menn seg i Røde Kors sitt
konferansesenter. Ordstyrer var Asta Busingye Lydersen, og blant inviterte foredragsholdere
var Amal Aden og kvinner fra flere kvinneorganisasjoner i nettverket – kvinneambassadører
for IHSG.
Tiltaket var støttet av: Oslo kommune, Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid
Vi har levert eget fullstendig rapport til EMI, Oslo Kommune.

3) Prosjektets navn: Verdensdagen for psykisk hele
IHSG markerte verdensdagen for psykisk helse i samarbeid med Mental Helse og
Velferdsalliansen. Temaet var: Å være raus. Tiltaket ble gjennomført 10.11.2018 fra kl 17 –
21.00 på Deichmann Tøyen. Åpnet av byråd for eldre og helse Tone Tellevik Dahl.
Målsettingen: å skape fellesarena for egen læring og mestring i hverdagen.
Ca 40 mennesker deltok, og mange av gjestene som møtte hadde ikke tilhørighet til
organisasjonene i utgangspunktet.

Arrangementet var gratis og har vært åpent for alle

4)

Prosjektets navn: MESTRING OG TRIVSEL I HVERDAGEN»

Gjennomføring av årets markering av Verdens Eldredag 2018 «Leve hele livet», samt
utdeling av to seniorpriser. Fredag 28. september 2018, klokken 15.00 - 18.30. i en av Oslos
største moské Jamaat Ehle- Sunnat, Motzfeldtsgata 10.
Antall deltagere: 90
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Følgende priser ble delt ut:
1. Beste tiltak for å aktivisere eldre innvandrere i lokale samfunn
2. Årets eldrehelt med innvandrerbakgrunn i Oslo
Prisene ble delt ut av Anne- Lise Kristensen, sosial og eldreombud i Oslo.
Etter prisutdelingen ble det omvisning i moskéen og servering av middag i galleriet
Tilbakemeldinger:
Eldre som har innvandret til Norge møter noen særskilte utfordringer når de mister
funksjonsnivå og trenger pleie og omsorgstjenester fra det offentlige. Savnet etter hjemlandet
melder seg i økende grad, kontakten med arbeidslivet er borte, og dermed også mye av
kontakten med det norske samfunnet. I store deler av verden er det storfamilien som stiller
opp når de eldre trenger hjelp til stell og daglige gjøremål. Her i Norge opplever de at barna
har fullt opp med hver sin jobb og ansvaret for små barn, og har ikke kapasitet til å ta dette
ansvaret.
Å bo på sykehjem eller motta hjemmesykepleie dersom man ikke mestrer det norske
språket, eller har begynt å miste det norske språket pga. en demenssykdom, er utfordrende
og det er lett å føle seg fremmed. Bevissthet rundt disse problemstillingene, og en god evne
til å lytte og være sensitiv ovenfor pasientens egne tanker og ønsker er avgjørende for å
møte denne pasientgruppen.

Deltagende/medarrangører: Norsk-Russisk Kultursenter, Jamaat Ehle- Sunnat og Norskpakistansk eldreforening, og Sosial- og eldreombudet i Oslo, med støtte fra EMI, Oslo
kommune
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Prosjektets navn: Unge tar ansvar
Formål: For å fremme ungt lederskap og synliggjøre ungdom og unge voksne som
rollemodeller og skape tilhørighet og trygge flerkulturelle identiteter, styrke
diskrimineringsvernet og motvirke negativ sosial kontroll
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IHSG har lagt vekt på følgende tiltak:
Gjennomføring av 2 fokusgruppemøter med ungdommer med tema: Hvordan kan vi
forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. I tillegg det ble holdt en god del
planleggingsmøter- og dialogmøter med ungdommer, fagpersoner og samarbeidsinstanser
for å gjennomføre et felles seminar.
Gjennomføring av et åpent felles seminar med fokus på forebygging av radikalisering og
voldelig ekstremisme.
Tema: Hvordan kan frivillige organisasjoner og myndighetene bidra til at barn og unge med
minoritetsbakgrunn lykkes på skolen og i samfunnet? Hvordan kan «vi» bidra til å forebygge
mobbing, utenforskap, og øke kunnskap om radikalisering og ekstremisme. Hva er
situasjonen, hva gjør vi og hvordan kan vi samarbeide bedre?
Dato: 17.10. 2018 kl. 17:00 -20:00.
Sted: MiR lokaler, Torggata 31. Mat servering: Fra kl. 16.30
Tiltaket var støttet av EMI, Oslo Kommune.

Prosjektets navn: #Ungdomsfestival 2018
Resultatmål: Gjennomføring av #Ungdomsfestivalen 01. Desember 16:00- 23:00
Minoritetsungdom tar selv hånd om å informere andre ungdommer om kontroversielle
temaer: Negativ sosial kontroll, rus og psykisk helse. Festivalen består av underholdning
med musikk, dans, appeller.
Sted: Salt, Oslo Sentrum.
Antall deltagere: ca 200 ungdommer
60 frivillig ungdommer og inviterte artister fra UK gjennomførte festivalen i 2018. Gjennom
hele kvelden ble det vist hva ungdommene kunne by på. Det ble gitt informasjon i form av
«infotainment» om aktuelle kontroversielle tema.
Tilbakemeldinger fra deltakerne
Generelt er inntrykket at det har kommet fram mye ny informasjon til deltakerne i prosessen
og at ønsket om mer informasjon fortsatt var tydelig. Ungdommene som har jobbet frivillig
med tiltaket er nå mer synlige med den kunnskapen de har fått og deltar aktivt i eksterne fora
med dette, blant annet med debattinnlegg. Ungdommene har fått en erfaring hvor de jobber
mer selvstendig med større ansvarsbevissthet.
Læringspunkt og anbefalinger for å styrke innsatsen overfor målgruppen
Inntrykket var at bevisstheten blant ungdom om temane har økt. IHSG har arrangert flere
informasjonsmøter og planleggingsworkshop, og det er merkbart ikke like vanskelig å snakke
om temaene nå. Også foreldre våger nå å sende ungdom til slike fora.
Foreldres sosiale kontroll er tilsynelatende i ferd med å minke, særlig i forhold til jenter.
Det å bygge trygghet og tillit over tid er viktig. IHSG har jobbet målrettet med å involvere
ungdommen i alle ledd, noe som legitimerer informasjonseffekten i arbeidet.
Å nå ut til minoritetsungdom med tabubelagte temaer er ikke lett om det ikke gjøres innen et
generelt folkehelseperspektiv. Flere temaer i samme arrangement kan være en fordel, slik at
ingen spesielle problemer nødvendigvis utpeker seg for de som deltar i gruppen.
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Tiltaket var støttet av IMDI.

IHSG anbefalinger (gode grep):
• Flerårige tilskudd til prosjekter med en langsiktig profil. Kontinuitet i
offentlige tilskudd.
• Ha et geografisk eller tematisk fokus får å få nå målene.
• IHSG ønsker å presentere prosjekterfaringer i form av dialog, foredrag og
skriftlig rapporter ovenfor våre samarbeidspartnere
• Vi bør mobilisere ressurssterke og godt integrerte innvandrere som kan virke som
tillitspersoner og tilretteleggere for at tabubelagte temaer skal kunne diskuteres og
debatteres åpent, uten frykt og skamfølelse.

• Vi må bevisstgjøre voksne innvandrere hvilke konsekvenser sosial kontroll har for
unges helse.

• Vi bør motvirke feiloppfatning og vrangforestillinger om norsk lovgivning som et
kulturelt overgrep, og skape en bedre forståelse av negative konsekvenser av
skadelige tradisjoner på barns utvikling, ungdoms skolegang, deltakelse i arbeid og
videre utvikling.

• Vi bør øke kunnskapen og ferdighetene hos foreldre om hvordan de kan være gode
veiledere for sine barn i Norge, uten å bruke tvangsmidler som straff og trusler.

• Vi bør bidra til åpen dialog mellom ungdommer og foreldre om de utfordringer og
bekymringer de har om oppdragelsen av barn og unge i Norge.

15

16
Side

Innlegg ved daglig leder IMDI og Kunnskapsdepartementet i 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Internasjonale samarbeidsprosjekter og utviklingsarbeid:
Projects name: Under Privileged Mother & Child Health Care Project Pakistan.
Project’s Development Goals
The Development Goal of the project is, “Better Well-being of poor & deprived rural
communities of Punjab Pakistan on sustainable basis”
The project aimed to contribute to relevant MDGs 4 & 5 directly; reducing the maternal
mortality ratio (MMR) by three quarters between 1990 and 2021 and achieving universal
access to reproductive health by 2030. The project also focused to contribute to MDG 3
through addressing gender issues at the grass roots level.
Project’s Goals/ Outcome
The planned project outcome was, “Improved Health status of under privileged women &
children in rural areas of Mandi Bahaud Din.”
International Health & Social Group (IHSG Norway) with its implementing partner Al Munir
Development Foundation (AMDF) established Riaz-Ul-Jannat Hospital during 2009. AMD
Foundation was founded back in 2009 with the intensive technical support
of IHSG Norway. Riaz ul Jannat Hospital’s infrastructure was purposefully built back in
2006-09 by a Diaspora family partially settled in UK and Norway having roots in the same
village. Riaz ul Jannat Hospital (RJH) was handed over to AMD Foundation in 2009 for MCH
project Mobilization. The project was inaugurated by contemporary Ambassador of Norway
around mid of 2009. RJH is functioning effectively and efficiently and forms the base for the
implementation of “Under privileged Mother & Children Health Care Project” in Chak 2
(Northern), Mandi Bahauddin, Punjab-Pakistan.
This current one-year closing phase 2018 was the continuation of the same project of
215-217. As a result, the project provides specialized MCH curative health facilities to the
local targeted communities through state-of-the-art hospital facility having professional doctor
/ gynecologist, paramedical / field staff, diagnostic lab, Operation Theatre, Labor Room,
Hospitalization wards, pharmacy and ambulance services. Free medical camps in the rural
16
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vicinities and through primary health care events, psycho social counseling support and
promotion of sports events is also part of the project strategy. Awareness raising, education
and sensitization focused at primary/ mother child health care and hygiene to the targeted
deprived people is also important part of the project preventive measures strategy.
Consistent coordination and liaison with all stakeholders like government line agencies,
Health Department, local communities, other likeminded NGOs and NORAD had been key
collaboration partner during the project implementation.
The main target group of the project was women, men and children, who live below the
poverty line and cannot access the quality health care services. However, the focus of the
project was to address the maternal health care issues of the poor women from the remote
vicinities by providing them specialized health care services pertinent to mother child health
care, antenatal and postnatal care, delivery services etc. Due to limited resources and poor
socio-economic circumstances of patients suffering from MCH related problems, these
patients were hardly able to get quality treatment from the available government and private
sector services. Pregnant women / lactating mothers, young females, children and neonates
were aimed to be direct beneficiaries of the project. The intervention wise exact number of
direct beneficiaries is given in indicators. In addition, the program will provide awareness to
women and men from the target community on primary / mother child health care and
hygiene.
A complete 4 years report have been submitted to NORAD by IHSG Norway.
Submission date: 08.05 2019.
IHSG rapporten underskrevet av:

Martin Toft
Styreleder i IHSG
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