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Årsberättelse för Kväkarhjälpen 2018 

 

Bidrag till fred, försoning och respekt för alla människors  

okränkbarhet och lika värde! 

-det är målen för Kväkarhjälpens insatser, beskrivna i våra riktlinjer.  

Riktlinjerna anger också att ”vår inspiration är kärlek, rättvisa, jämlikhet, ge-

menskap och ömsesidigt ansvar för en hållbar utveckling.” 

Kväkarhjälpen bedriver utvecklingssamarbete och stöttar Vänner i projekt som de själva 

initierat och driver. Insamlingsarbete, tillsammans med ansökningar om Sida-medel ge-

nom vår ramorganisation Svenska Missionsrådet (SMR), ger förutsättningar för arbetet.  

Projekten följs i alla faser, från ansökningar till utvärderingar och kräver kontinuerliga 

kontakter, rapporteringar till ramorganisationen och fältbesök.   

Kommittén adjungerar vid behov olika personer med särskild kompetens. Allt arbete be-

drivs med ideella arbetsinsatser och kommittémedlemmarna får enbart ersättning för 

godkända utlägg. I SIDA-finansierade projekt ingår bidrag till fältbesök.  

Kväkarhjälpen har mycket låga administrativa kostnader. Våra insamlingar granskas 

av auktoriserad revisor och den godkända årsredovisningen utgör en del av Vännernas 

samfunds officiella redovisning. Kväkarhjälpen är en del av det svenska samfundet, men 

med fristående ekonomi.  

Information om Kväkarhjälpen finns på hemsidan www.kvakare,se  

Kväkarhjälpen samarbetar med andra europeiska kväkarhjälpsorganisationer och är en 

del av det världsomspännande nätverket av kväkarsamfund. Se www.quaker.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här arbetar vi för att få extra pengar över till bistånd: 

Administrationskostnaderna 2018 uppgår till 88.441 kr, eller 5,0 % av omsättningen. 

Till detta fick vi Sida bidrag för administration som mer än väl täcker våra kostnader.  

Genom vårt arbete med frivilliga insatser har alla insamlade medel kunnat använ-

das i projekten. 

  

http://www.kvakare,se/
http://www.quaker.org/
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År 2018 i sammandrag 
 

Ett varmt tack till alla givare för ett gott insamlingsår!  
 

❖ Under 2018 samlade Kväkarhjälpen in 341 866 kr från 159 (2017: 165) givare.  

❖ Kväkarhjälpens verksamhet under 2018 omsatte 1 785 950 kr (1 544 799). 

 

Inkomster 2018 2017 

Allmänna gåvor och bidrag 244 836 217 976 

Öronmärkta bidrag  97 030 101 200 

Donationer, arv & samfundsbidrag 0 50 000 

Gåvor: 341 866 369 176 

Ränta – netto 0 0 

Sidabidrag, projekt 1 284 943 932 540 

Sidabidrag, administration m.m. 151 395 117 804 

Totalt *) 1 778 204 1 419 520 
*) i beloppen ingår inte vår användning av tidigare sparade medel; 7 746 kr (125 279). 

 

 

Kväkarhjälpen har 2018 använt sina medel till följande insatser  

 2018 2017 

Bangladesh 1 441 122 1 131 838 

Burundi 62 391 97 073 

Rwanda, särskilt bidrag 11 738 0 

Friends Schools Ramallah 45 739 35 431 

Am’ari Play Centre, Ramallah 52 027 122 152 

Ryssland 5 850 50 133 

Gaza via Kvekerhjelp Norge 29 555 26 400 

Georgien 10 000 9 902 

SEFIR-S (Etiopien) 20 000 20 000 

Summa  1 678 422 1 492 929 
 
Administration och insamling 2018 2017 

Administration 60 590 62 123 

Insamlingsbrev 27 851 15 302 

Summa (av total omsättning 5,0 %) 88 441 77 425 

Summa utgifter  1 766 863 1 570 354 

Resultat  19 087  – 25 555 

 
Våra tillgångar inför 2019 

Den 31 december 2018 hade vi 257 314 kr (209 678) i kassa och bank och 0 kr (2 334) i 

fordringar. Vi hade kortfristiga skulder på 0 kr (1 889) och det egna kapitalet uppgick 

till 257 314 kr (210 123), varav 60 031 kr (31 927) reserverats för pågående projekt. 
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Bangladesh 

Under SUS drygt 30-åriga historia har det alltid varit självklart att skydda skördar och 

människor från de årliga översvämningarna. Under 2018 blev översvämningarna en 

större katastrof än vanligt och befolkningen tvingades konstatera att klimatförändringar 

bidrar. En del av vårskörden gick förlorad, med högre matpriser och brist på dagligt ris 

som följd. Från Kväkarhjälpen bidrog vi med 57 000 kr extra av insamlade medel. 

I byn Suhila utanför Mymensingh bor Shakila 

med sin familj: mamma hemmafru, pappa 

rickshawförare, bror 12 år och lillasyster 3 år. 

De hade inte råd att låta henne gå i skolan, 

utan pappa ansåg att hon skulle hjälpa 

mamma i hushållet. SUS har startat en skola i 

sitt projekt för byn och erbjöd henne att 

komma med, gratis och med fria läromedel. 

Hon blev snabbt en uppmärksam elev, och vi-

sade sig ha en naturlig begåvning för att de-

klamera poesi. Hennes liv förändrades med 

skolgången. Hennes bror, som pappa skickat 

som biträde till grönsaksmarknaden kom med i ungdomsgruppen som SUS startat. Där 

får han kunskaper till ett bättre liv. Mamma har engagerat sig i skolkommittén och 

också börjat studera. Hon hoppas nu en dag själv kunna bli lärare. 

Shakilas moster är medlem i byns arbetsgrupp för gravida kvinnor, så där det ges regel-

bunden kontroll för säker barnsbörd. I Bangladesh har äldre invånares åsikter stor bety-

delse, speciellt på familjenivå. Därför har SUS projekt engagerat mostern i arbetsgrup-

pen för att stoppa våld mot kvinnor. Gruppen arbetar också aktivt mot barnäktenskap 

och mot våld i familjer.  

SUS arbetsmodell, med tre år av introduktion, tre år av konsolidering och tre år för ut-

fasning ger god hållbarhet. En kvinnogrupp i Mymensinghområdet  har berättat om sina 

framgångar med små affärsföretag och hur de i gruppen är överens om att fortsätta att 

stödja varandra. 

 

Burundi 

Arbetet med att förbättra odlingstekni-

ker och kvalitén på fröer, liksom arbe-

tet med att förhindra jorderosion ge-

nom plantering av skog fortsätter oför-

trutet i olika distrikt i Gitega-området. 

Många center för detta arbete har nu 

blivit helt självförsörjande och nya cen-

ter har kunnat öppnas. Intresset att 

delta och lära sig mer är stort och un-

der 2018 nådde man 130 nya hushåll 

direkt och många fler deltog i studiebe-

sök och i olika typer av samarbete. 

Skördarna av olika typer av bönor och 

majs var stora under året och man 

kunde sälja delar av skörden. Potatis, Arbete tillsammans ger bättre skördar 
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kål och sojabönor är andra grödor man lyckats bra med. Biodling och kanin-

uppfödning har slagit väl ut och sprider sig nu i området som en inkomst-

källa. Trots oroligheter i andra delar av landet, har de tre folkgrupperna, 

tutsi, hutu och twa, kunnat arbeta sida vid sida i de områden som nåtts av 

projektet vilket lett till stabilitet samt fred och försoning. Ambitionen finns 

att sprida arbetet ytterligare i den takt ekonomin tillåter. 

Kväkarhjälpen bidrar med öronmärkta gåvor och insamlade medel så varje krona gör 

stor skillnad i Burundi. 

 

Etiopien 

Genom organisationen SEFIR-S, Support for Ethiopian Former Inmates Rehabilitation 

Sweden, stöder Kväkarhjälpen kriminellt belastade ungdomar – främst flickor - som ef-

ter frigivning behöver en trygg vardag och stöd på väg mot självständighet. Ett viktigt 

led i detta är att erbjuda utbildningar som ger stabil försörjning. Några tonårsflickor har 

nu trygga anställningar och klarar sig väl.  

 

Georgien 

Vänner i Georgien arbetar sedan länge med projekt som syftar till att minska spän-

ningar mellan olika etniska grupper. Under 2018 har inte något nytt projekt startat, 

men medel har avsatts för framtida verksamhet. Vi är glada över att kunna stödja Vän-

ner i östra Europa. 

 

Palestina 

Vännernas skola i Ramallah fortsätter att utveckla sitt Learning Support Programme 

för barn med olika funktionsnedsättningar. Kväkarhjälpen är en av de större bidragsgi-

varna till programmet som rymmer cirka 100 elever. Skolans rektor värnar om kväkar-

värderingar i undervisningen och skriver till Kväkarhjälpen att ” Inkluderande skolor 

hjälper till att utveckla samhällen där alla människor har lika värde och har samma 

möjligheter att delta.  

FN:s flyktingläger i Al Am’ari uppfördes 1949 och står kvar än idag med över 10 000 in-

vånare. För att även de fattigaste barnen ska kunna gå i förskola stöttar Vänner Am’ari 

Play Centre sedan 1974. Många familjer har sett generation efter generation växa upp i 

lägret utan att levnadsvillkoren förbättrats. Förskoleverksamheten utgör ett hoppets 

tecken i en miljö där uppgivenhet lätt kan spridas.  

 

Genom Norsk Kvekerhjelp stöder vi 13 förskolor som drivs av PECEP (Palestinian Early 

Childhood Education Program) i 8 av Gazas flyktingläger. Omkring 1300 5-åringar ges 

varje vardagsförmiddag tillfälle till lek i en trygg miljö. De flesta barn i Gaza bär på 

trauman, så samarbetet med Gaza Community Mental Health Programme är viktigt. 

Psykologer från organisationen stöttar barnen och deras familjer. I varje förskola finns 

ett terapirum och barnen får möjlighet att bearbeta sina upplevelser genom drama och 

andra uttryckssätt. 
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PECEP anordnade öppen daglägervecka under sommaren för barnen vid alla 13 förskolorna.  

Musik, konst, storytelling, dans och lekar stod på programmet. 

Gaza har haft ett svårt år efter indraget stöd från UNRWA och svårigheter i samarbetet 

med myndigheterna i Ramallah. Det märks på förskolorna där färre familjer har möjlig-

het att betala avgifterna, vilket i sin tur försvagar förskolornas ekonomi. Medarbetarna 

måste nu arbeta för halv lön under sommarmånaderna. Kväkarhjälpens insamling i 

Norge och Sverige är oerhört viktig för att verksamheten ska kunna fortsätta! 

 

Rwanda. Världskommittén (FWCC) bad i mars om nödhjälp till Vännerna i 

Rwanda för att sätta upp åskledare på alla kyrkobyggnader. Annars skulle de stängas 

enligt myndighetsbeslut. Vi skickade 1 000 pund, 11 738 kr, och har fått varmt tack till-

baks för man nådde sitt insamlingsmål. Vännerna kan nu mötas i lugn och ro. 

Internt och utåtriktat arbete 

Kväkarhjälpen har påbörjat ett samarbete med kväkarhjälpskommittéer i Norge, Tysk-

land och Nederländerna för att gemensamt finansiera utveckling av ett AVP-projekt (Al-

ternative to Violence Programme).  

SMR erbjuder årligen ett antal seminarier och konferenser till sina drygt 30 medlemsor-

ganisationer. Från Kväkarhjälpen deltar vi i handläggardagar (med fokus på projektad-

ministration), medlemsdagar (med fokus på erfarenhetsutbyte och information från 

SMR) och i årsmöte. Handläggare från SMR har besökt ett kommittémöte på Kväkargår-

den i samband med besök från SUS, Bangladesh. 

Våra nyhetsbrev når alla medlemmar och övriga givare.  

Vi har under året hållit fem protokollförda möten i kommittén och har tät kontakt, 

främst via e-post. 

Följ gärna vårt arbete via samfundets hemsida! 
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Ett varmt tack till alla givare! 

Stockholm, 2019-02-17 

 

För Kväkarhjälpen 

Görel Råsmark Arnold Langefors Annika Hollsing 

Ombud 

 

Tofte Frykman Anna Crumley-Effinger   

Kassör 

 

 

 

Jag har den    /     2019 lämnat min revisionsberättelse: 

 

 

 

Martin Nääs, auktoriserad revisor PwC  
 

 

 

Bilaga: Riktlinjer för Kväkarhjälpens verksamhet 

  

kvart kvart kvart kvart
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Resultaträkning 2018 
 

Kväkarhjälpens inkomster  2018 2017 

Allmänna gåvor  244 655,90 217 975,50 

Öronmärkta bidrag 97 210,00 151 200,00 

Sidabidrag projekt 1 284 943,00 932 540,00 

Sidabidrag administration.  121 395,00 87 804,00 

Sidabidrag besök 30 000,00 30 000,00 

Räntor 0,00 0,00 

Summa inkomster 1 778 203,90 1 419 519,50 

Uttag av öronmärkta medel 7 746,00 125 279,00 

Summa inkomster inkl. räntor 1 785 949,90 1 544 798,50 

   

Kväkarhjälpens utgifter   

Bangladesh 1 441 121,75 1 131 837,64 

Burundi 62 391,20 97 073,46 

Rwanda särskilt bidrag 11 737,70 0 

Friends Schools Ramallah 45 738,50 35 430,78 

Am'ari Play Centre, Ramallah 52 027,50 122 151,67 

Ryssland 5 850,00 50 133,00 

Gaza, Kvekerhjelp 29 555,00 26 400,00 

SEFIR-S, Etiopien 20 000,00 20 000,00 

Rwanda via FWCC 11 737,70 0 

Georgien 10 000,00 9 902,04 

Summa utgifter projekt 1 678 421,65 1 492 928,59 

Administration 60 590,14 62 123,07 

Insamlingsbrev 27 851,00 15 302,25 

Summa utgifter administration 88 441,14 77 425,32 

Summa utgifter totalt 1 766 862,79 1 570 353,91 

   

Redovisat resultat 19 087,11 -25 555,41 
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Balansrapport 2018-12-31   

        

     Ing. balans Period Utg. Balans 

TILLGÅNGAR     

 Omsättningstillgångar    

   1620 Avräkning förskott o. dyl. 2 334,00 -2 334,00 0,00 

 Kassa och bank    

   1921 Postgiro 30 39 01-3 17 561,29 42 119,10 59 680,39 

   1940 Bank Nordea 3201 22 5407-1 180 000,00 0,00 180 000,00 

   
1941 Nordea Sida-medel 4105 17 47976 12 116,49 5 517,51 17 634,00 

  S:a Kassa och bank 209 677,78 47 636,61 257 314,39 

 S:a Omsättningstillgångar 212 011,78 45 302,61 257 314,39 

        

 S:A TILLGÅNGAR 212 011,78 45 302,61 257 314,39 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

 Eget kapital    

   2010 Eget kapital -203 751,69 25 555,41 -178 196,28 

   2019 Redovisat resultat  25 555,41 -44 642,52 -19 087,11 

   2022 Reserverat Burundi -8 005,00 -11 995,00 -20 000,00 

   2025 Reserverat Ryssland -3 097,00 -5 850,00 -8 947,00 

   2026 Reserverat Ramallah -8 950,00 5 500,00 -3 450,00 

   2027 Reserverat Georgien 0,00 -10 000,00 -10 000,00 

   2029 Reserverat Gaza (Kvekerhjelp) -300,00 300,00 0,00 

   2070 Ändamålsbestämda Sida-medel -11 575,00 -6 059,00 -17 634,00 

                

 S:a Eget kapital & reserverat till projekt -210 123,28 -47 191,11 -257 314,39 

        

 Kortfristiga skulder    

   2999 Övr. upplupna kostn. förutb. Int. -1 888,50 1 888,50 0,00 

        

  S:a Kortfristiga skulder -1 888,50 1 888,50 0,00 

        

                

 

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER -212 011,78 -45 302,61 -257 314,39 
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Riktlinjer för Kväkarhjälpens verksamhet 
 

Kväkarhjälpen är ett organ inom Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna, 

med uppgift: 

- att bedriva utvecklingssamarbete i andra länder 

- att insamla och ansöka om medel därtill 

- att vara ett språkrör för Samfundets internationella biståndsverk-

samhet  

 

Utvecklingssamarbete bedrivs i projektform, inte genom enskilda personer.  

Projekt ska verka i överensstämmelse med de värderingar som ryms i kväkar-

traditionen: 

- insatser ska ge bidrag till fred, försoning och respekt för alla människors 

okränkbarhet och lika värde. Att bekämpa fattigdom är att bygga fred. 

- 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 

Projekt ska fungera så: 

- att insatser ger hjälp till självhjälp 

- att de redan på planeringsstadiet och i hela genomförandet involverar de 

människor till vilka projekten vänder sig 

- att insatser kan genomföras inom rimlig tid av våra samarbetspartner 

och fortsättas utan understöd från oss 

 

Kväkarhjälpens insamlingsverksamhet och ekonomi granskas av auktoriserad 

revisor. 

Arbetet med Kväkarhjälpen handläggs av en kommitté vars medlemmar 

väljs av Samfundets Årsmöte. 

 


