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Kväkarhjälpsnytt 2-2018, september  

Solidaritet fixar jobbet 

Förändring är en fråga om förtröstan! 

 

Stöd Kväkarnas utvecklingsarbete! 

Våra projekt för rättighetsbaserat utvecklingssamarbete gynnar främst de mest utsatta som genom dem får en 
ljusare och bättre framtid. Rapporterna från projekten är både sorglig och uppmuntrande läsning.  

 

Ny insats i Bangladesh  

Vi har nu startat en ny treårig insats med Sida-stöd i Netrakona tillsammans med vår partner Sa-

balamby Unnayan Samity (SUS, Hjälp till Självhjälp) och deras vänföreningar i Sverige.  

 

SUS arbetar oförtrutet med att genom integrerande stödinsatser skapa en jämlik tillgång till 

utbildning, hälsa, social rättvisa och inkomstmöjligheter för både föräldrar och ungdomar. Även 

barn med funktionsnedsättning får hjälp och 

stöd att leva ett bra liv. SUS arbetar också ak-

tivt med att stoppa våld mot kvinnor och att 

lösa konflikter i samhället med traditionella 

metoder såväl som med juridisk rådgivning 

vid behov. Vår partner SUS’ vision som ge-

nomsyrar allt arbete är att ”Människor ska 

leva i vårt samhälle med värdighet och rätt-

visa”.  

 

Den första halvårsrapporten visar redan 

fina resultat. Över 80 sparlånegrupper med 

cirka 1 300 deltagare har startats. Delta-

garna sparar mellan 20-100 taka/vecka (2-10 

kr) och lånar till att starta inkomstgivande 

försörjning. Deltagarna har sparat 2,8 milj. och lånat 20,7 milj. taka (BDT).145 familjer har re-

dan fördubblat sin inkomst.  

 

Man har startat 40 förskole- och lågstadieklasser med totalt 1 200 elever ute i byarna i områ-

dena Mymensingh och Kendua. Utbildningen samordnas med regeringens utbildningsdeparte-

ment. Varje liten skola har sin egen styrkommitté som ordnar regelbundna välbesökta föräldra-

möten. Skolorna har fått många studiebesök från den kommunala skoladministrationen. 

 

Det har startats 32 ungdomsklubbar för pojkar och flickor med vardera 20 deltagare. Där kan 

de träna sig på att lösa problem inom familjen, samhället, ekonomin, känslor, moral. Ungdo-

mars rättigheter och risker med tidiga äktenskap diskuteras flitigt. 
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I 32 byar får gravida kvinnor stöd genom ”Mamma-klubbar”. Cirka 400 kvinnor träffas för att 

diskutera och få hälsoutbildning och stöd. Det har fötts 180 barn, utan problem. Verksamheten 

leder bland annat till komplikationsfria förlossningar. 

 

Stoppa våld mot kvinnor är en annan viktig del i verksamheten. Det har formats 16 nya kom-

mittéer med olika former av hjälp till utsatta kvinnor/familjer på programmet. 

 

I början av maj drabbades ”vårt” område återigen av en naturkatastrof, denna gång i form av 

en förödande tornado!  

 På bilden ses en kvinna framför resterna av sitt helt raserade 

hem i en by som drabbats hårt. Tack vare generöst stöd från er, 

våra bidragsgivare, kunde vi snabbt skicka över nära 57 000 kr 

som hjälp till de drabbade.   

Genom ett nytt samarbete med två andra stödgrupper i Sve-

rige – föreningen för SUS kvinnoprojekt i Stockholm och 

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh – har vi kunnat öka 

insatsen med c:a 60 procent till 1,7 milj. kr per år.  

 

 

 

 

Utvecklingen i Gaza där civila och särskilt barn drab-

bats hårt har upprört många. Kväkarhjälpens systerorganisat-

ion i Norge, Kvekerhjelp, driver 13 förskolor i området. Peng-

arna dit används även till att hjälpa barn med traumatiska 

upplevelser att genom lek bearbeta dessa. Deras lokala samar-

betspartner får med beröm godkänt av UNWRA. Öronmärk 

gärna Gaza. (Graffitti på muren vid Betlehem. Foto Tonje Smidt Hund-

vadt/Kvekerhjelp) 

 

 

Burundi  

Vi fortsätter stödja det kväkaranknutna välskötta jordbruksprojektet i Gitega, där det är för-

hållandevis lugnt. Insatsen är nu budgeterad att kunna hållas igång under 2018. Nu och i fort-

sättningen blir det främst genom öronmärkta bidrag. 

 

 

 

Rwanda  

Kväkarhjälpen har skickat 1 000 pund till kväkarna där efter att Världskommittén bett oss 

om hjälp för att utrusta samtliga deras byggnader med åskskydd. Annars skulle dessa omedel-

bart stängas, på order av regeringen. 
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Arbetet i Ryssland  

Vårt projektstöd till naturskoleverksamheten i St. Petersburg har avslutats, men arbetet fort-

sätter med inhemska krafter. I fortsättningen används öronmärkta bidrag bl.a. till att ge barn 

från fattiga familjer möjlighet att delta. 

 

 

Etiopien  

Verksamheten bland unga kriminella i Etiopen omfattar nu 11 flickor som bor i en villa i 

Debre Zeit. I ett aktuellt utskick från den svenska grenen av organisationen beskrivs stigmatise-

ringen av före detta fångar i Etiopien som skrämmande. Utan den rehabilitering som flick-

orna får del av skulle deras möjligheter till utbildning och arbete vara obefintliga. 

 

 

Från Georgien  

rapporterar man stor framgång med projektet för arbetslösa ungdomar. Något nytt projekt-

förslag för hösten 2018 har ännu inte kommit, men vi är fortsatt beredda på att stödja.  

 

 

 

Mellanöstern, Ramallah  

 

Tillsammans med europeiska Vänner stödjer vi sedan 1974 en förskola i flyktinglägret Am’ari 

Camp i Ramallah. Projektet arbetar vidare och vi ser en god framtid för de närmaste åren enligt 

rapport från Europeiska sektionen (EMES).  

 

I kväkarnas skola (förskola till gymnasium) kan man nu ge stipendier till barn med funkt-

ionsnedsättning så de kan få gå i en ordinarie skola och därmed uppleva samma gemenskap och 

kamratskap som alla andra barn.  
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Kväkarhjälpen  

är en liten, noggrann och effektiv hjälporganisation där du kan vara säker på att varenda 

skänkt krona går direkt till utvecklingssamarbete. Vi som jobbar med insamling arbetar alla 

ideellt. Vår verksamhet har Vännernas samfund i Sverige, kväkarna, som huvudman och grans-

kas av auktoriserad revisor. När det är möjligt försöker vi få Sida-stöd till projekt så att vi kan 

göra dem tio eller tjugo gånger större. Vi samarbetar med Svenska Missionsrådet (SMR) och 

kväkarnas hjälporgan i andra europeiska länder. Vi vädjar om fortsatta gåvor för att kunna fi-

nansiera våra åtaganden för 2018 och framåt. 

 

Framtiden:  

Halvårsrapporterna från projekten andas, 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 

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

tagarens namn och adress på inbetalningskortet, så skickar vi ett vackert kort som uppvaktning 

eller till minne till mottagaren. 

 

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

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

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

 

Vill du hellre använda Swish så är numret: 123-276 67 56 


