Våra riktlinjer framhåller att …

Palestina

Burundi

Insatser ska ge bidrag till fred, försoning och respekt för
alla människors okränkbarhet och lika värde. Att
bekämpa fattigdom är att bygga fred.

I Ramallah ligger Friends school, Vännernas skola. Den
startades 1869 som flickskola och är numera en
välrenommerad skola för alla barn, även de med olika
funktionsnedsättningar. Kväkarhjälpen stöder Learning
Support Programme som ger möjlighet för cirka 50 elever
med olika funktionsnedsättningar att ta del av vanlig
skolgång.

Etniska konflikter är en del av vardagen i Burundi. Under
1990-talet bidrog det svenska kväkarsamfundet till
byggande av fredsskolor.

• Vår inspiration är kärlek, rättvisa, jämlikhet,
gemenskap och ömsesidigt ansvar för en hållbar
utveckling.
• Insatser ska genomföras med respekt för olika
livsåskådningar.
• Vi är övertygade om det godas möjlighet i varje
människa.

Bangladesh

I flyktinglägret Am’ari Camp ligger en förskoleverksamhet som
sedan 1974 stöds av kväkare från olika länder. Den är ett
hoppets tecken för familjer som levt i lägret sedan 1949.
Liknande verksamhet bedrivs i 13 förskolor i Gaza.
I arbetet, som förmedlas via Norsk Kvekerhjelp, ingår också
att ge stöd åt barn som bär på traumatiska krigserfarenheter.

Organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity – hjälp
till självhjälp) i nordöstra Bangladesh arbetar från
grunden för att ge möjlighet till goda livsvillkor för de allra
fattigaste:
• grundutbildning för de yngsta
• inkomstgenererande projekt för kvinnor
• utbilda tonåringar om mänskliga rättigheter
• basservice för personer med funktionsnedsättningar
• sprida kunskap om hälsa, jordbruksmetoder och
klimatarbete.

Idag lämnar Kväkarhjälpen stöd till ett jordbruksprojekt
där olika etniska grupper samarbetar för bättre skördar,
god klimatpåverkan och hållbarhet. Projektet drivs av
lokala kväkare.

Etiopien
Vänner har alltid arbetar för bättre villkor för människor
som hålls fängslade. Genom SEFIR-S (Support for Ethiopian
Former Inmates Rehabilititation – Sweden) ges stöd till
etiopiska barn och ungdomar så att de efter frigivning
erbjuds ett tryggt boende, utbildning och stöd i att inte
återfalla i kriminalitet.

Arbetet bedrivs med SIDA-medel.

Georgien
Genom konkret och vardagsnära stöd till etniska minoriteter
bidrar kväkare i Georgien till minskade spänningar mellan
olika grupper.

Fler citat ur kväkartraditionen

Den svenska Kväkarhjälpen

En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att hjälpa i
nöden.
Ordspr 17:17 – 17

startade med insatser i Algeriet 1963. Arbetet består
huvudsakligen av utvecklingssamarbete – delvis finansierat av
SIDA. Kväkarhjälpen drivs ideellt av en kommitté inom
Vännernas samfund och granskas av auktoriserad revisor.

Vår visshet om att varje människa inom sig bär något av
det gudomliga ljuset leder till att vår väg måste vara
kärlekens väg.
Greta Langenskjöld 1970

Vi samarbetar med våra europeiska systerorganisationer i
utvecklingsprojekt, antivåldsprogram och med insatser för att
bygga fred.

Ett steg i taget på vägen räcker. Ljus ska falla över nästa
steg. Ju större den skaran blir, ju starkare blir fredens
krafter i världen. Och vi är inte lämnade ensamma. Fred
på jorden ligger Guds hjärta nära...
Elsa Cedergren 1974

Quaker Service Sweden

”Någon verklig fred kan inte bli till,
medan folken hungrar och lider”

Lev inte bara för er själva utan för andra. Arbeta för en
samhällsordning som baseras på ömsesidigt tjänande,
inriktat utöver det materiella för att berika allt mänskligt
liv.
Britain Yearly Meeting, General Advices 1928

Emilia Fogelklou, 1942

Med freden som riktmärke

Så kan du bidra:

Sedan kväkarrörelsens start i England i mitten av 1600talet har Vännerna (kväkarna) arbetat för jämlikhet,
enkelhet, sanning, gemenskap och fred.

•
•
•

Övertygelsen om varje människas okränkbara värde ”det av Gud i varje människa” - inspirerar fortsatt till
arbete i olika delar av världen.

•

Ofta uttrycks fredstemat genom utvecklingssamarbete
där människor ges stöd för att komma ur fattigdom, för
att kunna hävda sina rättigheter och forma en hållbar
framtid.

Kväkarhjälpen

Skänk nu - varje gåva är värdefull
Bli månadsgivare
Uppmärksamma någon på högtidsdagen genom att
använda Kväkarhjälpens gåvokort
Läs och sprid våra nyhetsbrev
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