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Barnen behöver oss!
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.

Vännernas skola i Ramallah
Kväkarhjälpen har lämnat stöd till Vännernas skola I Ramallah sedan 2007. I ett brev till Kväkarhjälpen berättar nu rektor Adrian Moody om hur han ser på värdet av att ge barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar möjlighet att gå i skola.
”Ramallah Friends School (RFS) startade 1995 det första inkluderande utbildningsprogrammet i Palestina och
är fortfarande ensamma med att bedriva sådan undervisning. Att inrätta programmet stämde bra med skolans
filosofi och kväkarnas värderingar.
Att vara inkluderande är en värdering
som stödjer barns rättighet att - oberoende
av förmåga - delta aktivt och naturligt tillsammans med andra. Vi är en skola med
kväkarvärderingar. Vi tror på jämlikhet
för varje barn. Vi anser att var och en ska
få möjlighet att lära sig och att inkludering
lär alla att handla mot och behandla
varandra på ett sätt som visar att varje
människa är lika älskad av Gud. Det är en
självklarhet.
Vår skola kan nu med stolthet fira att
omkring 100 elever är inkluderade i vår gemenskap. Bland eleverna finns de som har
rörelsehinder, hörsel- och synsvårigheter,

begåvningsproblem eller olika former av beteendestörningar eller syndrom.
När vi delar med oss av kunskap om hur man möter behoven hos barn med olika utmaningar ökar vi kvaliteteten i undervisningen för alla barn i klassrummet. För RFS är inkluderande undervisning en väsentlig del i att
förbättra standarden. Inkluderande skolor hjälper till att utveckla samhällen där alla människor har lika värde
och har samma möjligheter att delta, vilket speglar kväkarvärderingar.
Kväkarhjälpens stöd är specifikt riktat till skolans Learning Support Programme.

Am’ari Play Centre.
När det gäller Am’ari Play Centre uppmuntras alla givare att fortfarande ge stöd fram till augusti 2019. Då kommer kanske Play Centre att stängas, om inte en ny lösning kommer till stånd genom Ramallah Friends Meeting.
Situationen är komplex och över de senaste två månader har det varit omfattande diskussioner om Play Centres
öde.

Etiopien
Vad händer med flickorna som kommer till rehabiliteringshemmet efter avtjänade fängelsestraff? Berättelsen
om de två första flickorna som togs emot i hemmet, i juli 2014, får illustrera verksamheten. Flickorna var då 13 år
gamla.
Liya flyttade till Addis Abeba med löfte om att få studera, men blev istället tvungen att ta jobb som hembiträde. Som många andra i hennes situation blev hon sexuellt trakasserad, men stod emot. Hon anklagades då för
stöld, sattes i häkte och kom så småningom till rehabiliteringshemmet. Liya har nu avslutat sin grundskolgång
med goda resultat, fortsatt i högre utbildning och har lämnat hemmet.
Mazaa har en liknande historia med hembiträdesarbete, anklagelse om stöld och sedan häkte. Under sin tid i
rehabhemmet fick hon utbildning som servitris och har nu ett bra jobb. Mazaa besöker ibland hemmet för att
vara ett gott exempel för de andra flickorna.
Det är lätt att hamna i häkte, också som oskyldig. FIRC (Former Inmates Rehabilitation Center ) erbjuder en
väg därifrån och ger hopp om ett gott liv.

Bangladesh.
I slutet av september kunde vi glädjas över besök av Khaled Ehtesham, handläggare inom utvärdering och rapportering, och Narayan Chandra Sarker, ekonomichef inom SUS. Tillsammans med andra grupper som stöder
SUS, i Sverige och i Finland, fick Khaled och Narayan ta del av
ett tre veckor långt program.
Kväkarhjälpen hade ansvar för några intensiva dagar då vi
bland annat mötte olika handläggare inom Svenska Missionsrådet (SMR) i Stockholm och påbörjade en gemensam planering inför nästa besök i Netrakona. Vår förhoppning är att tidigt våren
2019, tillsammans med flera av SMR:s medlemmar och partners
i Bangladesh, samlas omkring temat Religion och konfliktkänslighet. SMR driver internationellt frågor omkring religions- och
övertygelsefrihet. Det är ett ämne som fått ökad aktualitet, också
inom SUS.
På Kväkargården arrangerades ett nätverksmöte där också
SUS grundare, Begum Rokeya, deltog. Hon tackade alla SUSvänner för det kontinuerliga stödet. Inte bara i form av ekonomiska medel, men också i stöd att utveckla organisationens kapacitet. Att ta emot besökare från SUS är ett led i
det arbetet.

Arbetet i Ryssland.
Vårt projektstöd till naturskoleverksam-heten i St. Petersburg har avslutats, men arbetet fortsätter med inhemska krafter. I fortsättningen används öronmärkta bidrag bl.a. till att ge barn från fattiga familjer möjlighet
att delta.

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 granskas 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 finansiera 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 mottagarens 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
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Plusgiro: 30 39 01-3. E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se
Hemsida: www.kvakare.se/kvakarhjalpen

