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      Stöd Kväkarnas utvecklingsarbete 

Kväkarhjälpsnytt 3-2017  

december  

Era bidrag kommer till nytta! 

Tack för allt stöd till Kväkarhjälpens insatser!  

 

I dessa dagar står flyktingar, krig och omedelbara hjälpbehov i centrum för givandet. Men det är 

lika viktigt för allas framtid att även bidra till det långsiktiga utvecklingssamarbetet. 

 

Västbanken och Gaza 

 

Allt fler barn med olika funktionsnedsättningar får möjlighet 

att ta del av undervisning och aktiviteter i Vännernas skola. Ko-

ordinatörerna inom Learning Support Programme gör sitt yt-

tersta för att varje enskild elev ska kunna utvecklas maximalt 

utifrån sina förutsättningar. Så långt det bara är möjligt är ele-

verna inkluderade i vanliga klasser. 

 

För de elever som behöver enskild assistans saknas det 

medel inom programmet. Familjer som har råd löser det ge-

nom att själva ordna en anställning, men det är svårt att 

finna personer som är villiga att arbeta med den låga lön som 

familjerna kan erbjuda. Här hoppas vi också få möjlighet att 

hjälpa till! 

 

Barnen i Gaza föds in i en av världens mest komplicerade 

och utdragna konflikter, med 65 år av konflikt och 50 års ock-

upation.  

 

 

 

”‘Vi talar faktiskt lite om traumabehandling’ re-

flekterade en av psykologerna som besöker 

norska Kvekerhjelps förskolor med jämna mel-

lanrum. ’Traumabehandling är till för när faran 

är över och människor kan börja bygga upp sina 

liv igen.  

 

Här i Gaza är det snarare att vi behöver bygga 

motståndskraft. Vi försöker hjälpa vuxna och 

barn att etablera en grundläggande självbild, en 

tro på sin egen värdighet, en trygghet i sig själv 

som kan bära genom ännu värre tider än dagens 

situation.’”  

 

En del i detta är att veta att det finns människor utanför som vet och bryr sig om. Som visar 

solidaritet i handling. 

 

Bombat hus i Beit Hanoun, Gaza  

Vännernas skola är öppen för alla! 
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Förskolan i Ramallah drivs i ljusa och rena lokaler med metoder som speglar förvänt-

ningarna och kulturen i lägret. Idag deltar 35 barn på förskolan med liv och lust i verksamheten 

och undervisningen. Vi i Europa gör nu en extra offensiv för att samla in stöd genom ansök-

ningar till fonder och Årsmöten. Sveriges Årsmöte har beviljat ett extra anslag i 2017 års budget 

på 50 000 kr, men mer kommer att behövas för att klara verksamheten på sikt. Vi har gott hopp 

om att lokala Vänner ska komma att ta på sig ett större engagemang och ansvar för förskolan i 

samarbete med Vänner i Europa. 

 

Burundi Med öronmärkta gåvor fortsätter vi det framgångsrika projektet där drygt 300 fa-

miljer ur olika befolkningsgrupper fått lära sig samarbeta och odla ekologiskt i små kooperativ 

med öronmärkta bidrag. Skördarna av olika grödor har ökat med 60-80 procent mot tidigare år. 

Därmed förbättras livsmedelssituationen för både barn och vuxna. Under de sista åren har mer 

erfarna deltagare i kooperativen startat nya, så att projektet fortsätter växa organiskt.  

 

 

I Etiopien  

inom organisationen SEFIRS bedrivs ett intensivt arbete för att 

stärka finansieringen av verksamheten för de flickor som är i rehabi-

litering. Planer finns på att starta inkomstgenererande aktiviteter av 

olika slag. 

 

Ordförande i SEFIRS har nyligen besökt centret, och även restau-

rangen där några av flickorna får utbildning. Redan nu har det visat 

sig att träningen där ger bra jobb. Nu söker organisationen efter flera 

arbetsplatser som är villiga att ta emot lärlingar. 

 

 

 

 

 

 

I Bangladesh  

håller SUS (Organisationen för hjälp till Självhjälp) igång 

den vanliga projektverksamheten för fullt enligt plan. 

Området har under våren drabbats av katastrofala över-

svämningar som förstört årets skörd. Behovet av insatser 

och stöd är stort för framförallt barn och kvinnor men 

också männen i hushållen.  

 

Vår ansökan om Sidastöd för en ny treårsperiod 2018-

2020 behandlas just nu av Svenska missionsrådet. Vi 

samarbetar i den med föreningen för SUS kvinnoprojekt och Vänortsföreningen Jönköping-Bangla-

desh om att öka insatserna för att förändra tillvaron för 5 000 fattiga och utsatta hushåll i Mymen-

singh och Kendua. Arbetet fortsätter att reducera deras utsatthet genom inkomstbringande syssel-

sättning med hjälp av mikrolån, utbildning, lära sig om sina rättigheter och få tillgång till rättvisa, 

hälsa, mödravård, funktionshinderomsorg, skyddat boende och gruppverksamhet för ungdomar och 

äldre. I arbetet byggs som en självklar del grupper som arbetar med att stoppa våld mot kvinnor. 

Den nya insatsen omfattar 4,2 milj. kr. under tre år. 

 

  

Husmor lagar mat  
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Arbetet i Ryssland  

i S:t Petersburg är efter många framgångsrika år i sin avslutningsfas. För våren 2018 finns me-

del för avslutande kontakter mellan lärare i Naturskoleprojektet. Därmed kommer svenska na-

turskolors utbildningsmaterial att med framgång kunna komma tillgodo på plats. 

 

I Georgien  

driver de lokala kväkarna ett projekt för att utbilda ungdomar som länge varit arbetslösa. Ar-

betslösheten i landet är stor. I samråd med arbetsförmedlingen utbildar man 30 pers. De första 

grupperna har avslutats med stor framgång. En ny omgång startas i december med ungdomar 

som utbildas till florister. 

 

 

Kväkarhjälpen  

är en liten, noggrann och effektiv hjälporganisation där du kan vara säker på att alla bidrag går direkt till 
utvecklingssamarbete. Vi som jobbar med insamling arbetar alla ideellt. Vår verksamhet har Vännernas 
samfund i Sverige, Kväkarna, som huvudman och granskas av auktoriserad revisor. När det är möjligt försöker 
vi få Sida-stöd till våra projekt så att vi kan göra dem tio gånger större. 

 

Framtiden 

Halvårsrapporterna från projekten andas optimism, glädje, tacksamhet och framtidstro! Också 

stolthet och entusiasm. Det sporrar oss att fortsätta vår hjälp till självhjälp.  

 

Om Du vill kan Du öronmärka ditt bidrag till ett bestämt projekt. Skriv projektnamnet på in-

betalningskortet när du skickar din gåva. Om du vill skicka en gåva till någon vän: skriv motta-

garens namn och adress på inbetalningskortet, så skickar vi ett vackert tack-/gratulations-kort 

till din mottagare. 

 

 I din internetbank kan du lägga in stående överföring månadsvis eller kvartalsvis till oss. 

Ange ditt postnr och signatur i ”meddelande till betalningsmottagare” – t.ex. ”571 40 TF” – eller 

skriv ett mejl eller ring till oss så får du hjälp. 

 

 

Kväkarhjälpen, Box 9166, 102 72 STOCKHOLM.  

Tel: 070-818 02 78 (ombud) eller 0380-756 19, 070-732 78 65 (kassör) 

E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se Hemsida: www.kvakare.se  
Plusgiro: 30 39 01-3, bank: Nordea 99 6034 0303 9013 

Swish-betalning kan du göra till konto: 123-276 6756 

 

mailto:kvakarhjalpen@kvakare.se
http://www.kvakare.se/

