
 

 
Om Rouba Mhaissen (31)   

Født 1988 i Libanon. Libanesisk/syrisk statsborgerskap. Bosted i Beirut, Libanon og London,UK 

Utdanning:  

2011-2015 PhD, Gender and Development Economics fra School of Oriental and African Studies, 

SOAS University of London 

2010-2011  Mastergrad i internasjonal utvikling fra School of Oriental and African Studies, fra 

London School of Economics 

2006-2009  Bachelorgrad i økonomi fra American University of Beirut 

 

Arbeid og posisjoner: 

2011 – tdd. – Grunnlegger og leder av Sawa for Development and Aid 

 

Priser og utmerkelser: 

• 2019 – The Vital Voices Global leadership award 

• 2017 - The AUB Most Distinguished Alumni Award 

• 2017 - Forbes 30Under30 list for Policy and Law 

• 2016 - FCO Marsh Award for Peacemaking and Peacekeeping 

• 2011 - Queen Elizabeth Award  

Kontaktinformasjon:  

Raftopris-mottaker, Rouba Mhaissen vil være tilgjengelig for intervjuer den 26. september. 

Kontaktinformasjon kan fås på forespørsel til pressekontakt:  

kristine.gabrielsen@rafto.no /tlf: 47756971 

 

Twitter: @RoubaMhaissen 
LinkedIn:  www.linkedin.com/in/rouba-mhaissen-20a28341 

 

Om Sawa for Development and Aid (SDAID)   

Sawa for Development and Aid er en Libanesisk sivilsamfunnsorganisasjon som arbeider for syriske 

flykninger i Libanon. Organisasjonen ble etablert i 2011 som en respons på den nødvendige 

krisehjelpen til de første familiene som flyktet til Libanon fra den syriske borgerkrigen. I dag jobber 

Sawa på ulike måter for å gi hjelp til å forbedre livssituasjonen til enkeltpersoner og lokalsamfunn i 

Libanon. Gjennom en holistisk tilnærming involverer organisasjonen flyktningene i utformingen og 

gjennomføringen av prosjekter for å gi dem jobbmuligheter, og tilbyr også programmer innen 

utdanning, økonomi og kvinners rettigheter. Sawa engasjerer rundt 250 frivillige og gir støtte til 

hundretusener av individer i Libanon. Organisasjonen driver også med dokumentasjonsarbeid, 
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forskning og politisk påvirkningsarbeid og publiserte nylig rapporten «Unpacking Return: Syrian 

Refugees 'Conditions and Concerns», utgitt Februar 2019. 

Nettside: www.sdaid.org  

Kilder:  

https://www.vitalvoices.org/people/dr-rouba-mhaissen/ 

https://www.soas.ac.uk/blogs/study/humanitarian-system-messed-rouba-mhaissen-work-syrian-

refugees/ 

https://english.enabbaladi.net/archives/2016/11/rouba-mhaissen-shows-international-community-

honored-britain/ 

https://www.asfarifoundation.org.uk/sawa-development-aid/ 

 

 

Talspersoner Raftoprisen 2019:  

 
Lise Rakner, Leder av Raftostiftelsens priskomité  
Tlf: 95 70 50 76 | E-post: lise.rakner@uib.no  
 
Jostein Hole Kobbeltvedt, Daglig leder, Raftostiftelsen  
Tlf: 920 66 025 | E-post: Jostein.Hole.Kobbeltvedt@rafto.no  
 
Ekstern fagperson:  
Maja Janmyr, Professor ved Norsk senter for menneskerettigheter 
Forsker for tiden på flykningers rettigheter i Midtøsten, med et særskilt fokus på situasjonen for 
syriske og sundanesiske flykninger og andre migranter i Libanon.  
  
Tlf: 413 43 691 
E-post: maja.janmyr@nchr.uio.no  
 
OM RAFTOSTIFTELSEN  
Raftostiftelsen arbeider for å fremme, respektere og skape engasjement for menneskerettigheter. 
Hvert år deler vi ut Raftoprisen til en person eller organisasjon som arbeider for å fremme 
menneskerettigheter. Vi samarbeider med prismottakere og aktivister for å styrke deres innflytelse, og 
jobber for at næringslivet tar et større menneskerettighetsansvar. I Norge underviser vi elever og 
lærere i demokrati og menneskerettigheter, og legger til rette for at unge kan engasjere seg i vårt 
arbeid. Stiftelsen ble grunnlagt i 1987 i Thorolf Raftos minne (1922-1986), og har siden tildelt 33 
Raftopriser til menneskerettighetsforsvarere fra hele verden. I fjor mottok Ombudsmann Adam 
Bodnar Raftoprisen for sitt forsvar av menneskerettighetene og domstolers uavhengighet i Polen.  
 
Web: rafto.no  
Sosiale medier: @raftofoundation #rafto2019 
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