
Eedahs Historie

Eedah og hendes familie flygtede fra 
krigen i deres hjemland Syrien. 

Hun var gravid med sit fjerde barn, da 
de ankom til flygtningelejren i Jordan.

Kort tid efter de landede,
 døde Eedhs mand og 

børnenes far.
Nu var hun alene med tre 

børn. Snart fire.

Kvinder på flugt står ofte alene 
med børnene, fordi deres mænd er 
blevet fængslet, såret eller dræbt

 i den krig, de flygter fra.
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Da Eedah var ung, drømte hun
 om at åbne sin egen frisørsalon. 
Selvom det aldrig blev til noget,
 fik hun en anden drøm opfyldt.

Hun giftede sig med 
sit livs kærlighed.

Men da krigen i Syrien brød 
ud, blev alt vendt på hovedet, 
og de var nødt til at flygte 

fra deres hjem.

I dag er næsten
 7 Millionr srere 

internt fordrevne 
- altså på flugt

 i deres eget land.

Lige så mange 
er flygtet til 
andre lande.

Og mange er
 ligesom Eedahs
 familie flygtet

 til Jordan.

Der er mange enlige mødre i
Azraq-lejren, hvor Eedah bor.
I hver fjerde familie står moren 

alene med børnene.
PLUDSELIG 

SKULLE JEG BÅDE 
VÆRE MOR, FAR, 

DAGPLEJE OG 
SKOLELÆRER FOR 

MINE BØRN...

...OG MIDT
 I ALT DET
 HAVDE JEG

 STADIG BRUG 
FOR AT
 SØRGE.



DrC er til stede
 i Azraq-lejren. 

Flygtningenes
 største problem
 er fattigdom.

Vi vil gerne have,
 at støtten skal hjælpe folk
 med at forsørge sig selv og

familien over lang tid. 

En bæredygtig støtte.

Derfor laver DRC 
undervisning i bl.a. forskellige 

erhverv, læsning, regning, 
handel og iværksætteri.

Og forretningsstøtte
 til små virksomheder.

DET VAR
 MIN CHANCE 

FOR AT FÅ MIN 
LIVSLANGE DRØM 

OPFYLDT.

På den måde bliver modtageren 
i stand til at få et arbejde eller 

starte sin egen forretning.

Det gjorde Eedah.



Nu har hun sin egen frisørsalon i 
Azraq-lejren og tjener nok penge til
 at forsørge sig selv og sine børn.

Salonen er et 
samlingspunkt

 for mange
 kvinder i lejren.

Eedahs priser er lave,
 så kvinderne ikke skal 

spare op i al for lang tid.

Kvinderne i lejren 
ser op til Eedah 
og synes, hun er 
lidt af en helt.

NØDHJÆLPS-
ORGANISATIONER BØR 
FOKUSERE MERE PÅ 

AT SKABE ARBEJDE TIL 
KVINDER. VI BLIVER

 OFTE OVERSET.

Eedah og DRC inspirerer 
mange til at arbejde

 i håb om et bedre liv.

Du kan gøre En forskel 
for kvinder på flugt.

se Her


