FRAMFYLKINGEN INVITERER TIL AKSJON

TUSEN PEPPERKAKEHUS FOR FRED I JEMEN
fra 21. november til 21. desember 2020

Hvorfor Pepperkakehus?
I Jemen bor det mange barn som opplever krig og
bomber hver dag, med mange hus og skoler som blir
ødelagt. Sanaa er hovedstaden i Jemen og ser ut en
pepperkakeby fra eventyrene i '1000 og en natt'. Når vi
bruker den norske pepperkakehustradisjonen til å lage
pepperkakehus som ser ut som hus i gamlebyen i Sanaa
skaper vi en bro mellom to kulturer som vi tror gir en
positivt overraskende effekt. Vi blander kulturtradisjoner
og politikk gjennomen en konkret aksjon.

Aksjonsmål:
Å belyse saken om den glemte humanitære krisen som
krigen i Jemen har forårsaket. Vi vil at norske politikerne
skal være pådrivere i arbeidet for å framforhandle fred i
Jemen. Målet er at folk i Norge skal bry seg om
å stanse krigen i Jemen og
gi barna et nytt framtidshåp.

Hva skal vi gjøre?
- Vi skal lage pepperkakehus som ser ut som husene i
gamle Sanaa. (vedlagt mal). Lag gjerne en blanding av de
sammen med tradisjonelle pepperkakehus om dere vil.
- Vi skal ta bilder og videoer av pepperkakehusene
og dele dem på SoMe og ønske fred for Jemen.
Bruk hashtag: #1000pepperkakehusforJemen
- Vi skal skrive brev med krav til regjering og storting.
(Vi har en mal til brev hvis dere trenger det).

Hvem kan være med?
Aksjonen er åpen for alle; for familier, enkeltpersoner,
organisasjoner og institusjoner.
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Om situasjonen i Jemen:
Jemen er den største humanitære krisen i verden,
med mer enn 24 millioner mennesker - rundt 80%
av befolkningen - som trenger humanitær hjelp,
inkludert mer enn 12 millioner barn. Siden
konflikten begynte i mars 2015, har landets barn
fått ulevelige oppvekstsvilkår. Før COVID-19 var
rundt 2 millioner barn ute av skolen. Nå, på grunn
av pandemien, har skolene blitt stengt rundt om i
landet, og etterlater rundt 7,8 millioner barn uten
tilgang til utdanning. (Unicef)
Les mer om situasjonen i Jemen
på FN-Sambandet og Redd Barnas nettsider:
https://www.fn.no/Konflikter/Jemen
https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barnsbeskyttelse/krig-og-konflikt/jemen-er-ikke-englemt-krise

Framfylkingen tar initiativ til aksjonen:
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon.
Vi engasjerer oss både nasjonalt og internasjonalt.
I Norge skaper vi fritidsaktiviteter for barn og unge, og familier over hele landet. Vi har
omkring 30 lokallag og medlemmer i alle aldre.
Framfylkingen legger vekt på at barn og voksne har felles aktiviteter. Framfylkingen er en
demokratisk organisasjon som bygger på prinsippene i FNs konvensjon om barns
rettigheter og har ansvar, fellesskap, opplevelse og toleranse som grunnlag for
virksomheten.
Les mer om Framfylkingen på:
http://framfylkingen.no/om-oss/

Sammen kan vi endre verden!
Bli med du også!
Har dere spørsmål eller innspill?
Da setter vi stor pris på om dere tar kontakt
med Saeed Altahami på mail: saeed@framfylkingen.no
eller telefon: 41285377
Torggata 12, 0181 Oslo
www.framfylkingen.no
Foto: Anas Alhaj og Framfylkingens egne
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