Stöd Kväkarnas arbete för fred, rättvisa och humanitet

Bangladesh, Burundi, Rwanda, Etiopien, Palestina och Georgien.
För fred, försoning och respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde! Så beskrivs målen för
Kväkarhjälpens insatser i våra riktlinjer. Vidare anger riktlinjerna att ”vår inspiration är kärlek, rättvisa,
jämlikhet, gemenskap och ömsesidigt ansvar för en hållbar utveckling”.
Kväkarhjälpen bedriver utvecklingssamarbete i olika länder och stöttar Vänner i projekt som de själva
initierat och driver. Insamlingsarbete, tillsammans med ansökningar om SIDA-medel genom vår
ramorganisation Svenska Missionsrådet (SMR), ger förutsättningar för arbetet. Projekten följs i alla
faser, från ansökan till utvärdering och kräver kontinuerliga kontakter, rapporteringar till SMR och
fältbesök.
Vi kan konstatera att Kväkarhjälpen har mycket låga administrativa kostnader. Vår insamling
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 dess ekonomi
är helt fristående från samfundets ekonomi i övrigt.

År 2018 i sammandrag:

Under 2018 samlade Kväkarhjälpen in 341 866 kr från 159 givare.
Kväkarhjälpens verksamhet under 2018 omsatte 1 785 950 kr.
Vi är glada åt att erbjuda valfrihet att öronmärka bidrag till våra projekt.
Det har blivit allt mera populärt att skicka in bidrag till Kväkarhjälpen för att hylla någon vid
födelsedagar och jubileer, liksom bidrag ”Till Minne” vid Vänners eller sympatisörers bortgång.
Våra sobra tackkort, med en vackert tecknad signerad olivkvist på uppskattas av både givare och
mottagare.

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 en by utanför Mymensingh bor Shakila
med sin familj: mamma är 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 visade sig ha en naturlig
begåvning för att deklamera 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 regelbunden
kontroll för säker barnsbörd. I Bangladesh har

Shakila visar stolt upp vad hon gjort i skolan.

äldre invånares åsikter stor betydelse, speciellt
på familjenivå. Därför har SUS projekt
engagerat mostern i arbetsgruppen 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
utfasning ger god hållbarhet. En kvinnogrupp i
Mymensingh-området har berättat om sina
framgångar med små affärsföretag och hur de i
gruppen är överens om att fortsätta att stödja
varandra.
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En lokal hälsoinstruktör undervisar kvinnor i
en community clinic i byn Parail.

Två representanter från Kväkarhjälpskommittén besökte, tillsammans med
handläggare från SMR, SUS verksamhet i
början av mars 2019. I kommande nyhetsbrev
får vi ta del av information om nya aktiviteter i
byarna och om utökat samarbete med lokala
myndigheter. Stärkta kontakter med
myndigheter ökar möjligheterna att utkräva
ansvar för till exempel undervisning och hälsooch sjukvård.

Burundi

Arbetet med att förbättra odlingstekniker och
kvalitén på fröer, liksom arbetet med att
förhindra jorderosion genom plantering av skog
fortsätter oförtrutet i olika distrikt i Gitegaområdet. Många center för detta arbete har nu
blivit helt självförsörjande och nya center har
kunnat öppnas. Intresset att delta och lära sig
mer är stort och under 2018 nådde man 130 nya
hushåll direkt och många fler deltog i studiebesök 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, kål och sojabönor är andra grödor man
lyckats bra med. Biodling och kaninuppfödning
har slagit väl ut och sprider sig nu i området
som en inkomstkälla. 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.
Några centra har också tagit upp boskapsskötsel för att få gödsel. Ett orosmoment är fortfarande insektsangrepp och hur man kan lagra
grödan. Många nyfikna utanför projektens
odlingar kommer också och undrar hur arbetet
bedrivs och vill köpa frön. Kunskaperna sprids
därför som ringar på vattnet. En evangelisk
biskop, icke kväkare, på besök i Sverige, kunde
också med beröm berätta om kväkarprojekten
och dess betydelse. Nu finns inga särskilda
projektpengar från Kväkarhjälpen utan endast
öronmärkta gåvor, men varje krona gör stor
skillnad.

Etiopien

Genom organisationen SEFIR-S, Support for
Ethiopian Former Inmates Rehabilitation
Sweden, stöder Kväkarhjälpen kriminellt
belastade ungdomar – främst flickor - som efter
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.
För att finansiera verksamheten finns
planer på att starta inkomstgenererande
aktiviteter i Etiopen. I Sverige söker SEFIR-S
Sidamedel.

Georgien

Vänner i Georgien arbetar sedan länge
med projekt som syftar till att minska
spänningar 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 Vänner 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 bidragsgivarna till
programmet som rymmer cirka 100 elever.
Skolans rektor värnar om kväkarvärderingar 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
invånare. 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
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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.

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.
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 möjlighet att
betala avgifterna, vilket i sin tur försvagar
förskolornas ekonomi. Medarbetarna måste nu
arbeta för halv lön under sommarmånaderna.
Våra insamlingar i Norge och Sverige är oerhört
viktig för att verksamheten ska kunna fortsätta!

Rwanda

Vännernas Världskommitté (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 tillbaka, för kommittén nådde sitt
insamlingsmål. Vännerna i Rwanda kan nu
fortsätta att mötas i lugn och ro.

Internt och utåtriktat arbete

Kväkarhjälpen har påbörjat ett samarbete med
kväkarhjälpskommittéer i Norge, Tyskland och
Nederländerna för att gemensamt finansiera
utveckling av ett AVP-projekt (Alternative to
Violence Programme).
SMR erbjuder årligen ett antal seminarier
och konferenser till sina drygt 30 medlemsorganisationer. Från Kväkarhjälpen deltar vi i
handläggardagar (med fokus på projektadministration), medlemsdagar (med fokus på
erfarenhetsutbyte och information från SMR)
och i SMRs årsmöte. Handläggare från SMR har

besökt ett kommittémöte på Kväkargården i
samband med besök från SUS, Bangladesh
under hösten 2018.
Vår kommitté har under året hållit fem
protokollförda möten och har tät kontakt, främst
via e-post och Skype. Följ gärna vårt arbete via
samfundets hemsida!
Vi strävar efter att öka kännedomen om
Kväkarhjälpen. Ett exempel är att Annika
Hollsing var inbjuden att berätta om vår
verksamhet vid Elin Wägnersällskapets
årsmöte. Vi välkomnar alla idéer för att öka
insamlingen. Ett exempel är initiativet från en
kväkarvän att sälja hembakade hälsoskorpor
till förmån för Kväkarhjälpen. Våra nyhetsbrev
når alla medlemmar och övriga givare.

Såhär arbetar vi för att få extra
pengar över till bistånd

Administrationskostnaderna 2018 uppgår till
88 441 kr, eller 5 % 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 användas direkt till
utvecklingsinsatser.

Sammanfattning och utblick

Ett varmt tack går till alla givare!
 Gud är vår uppdragsgivare. I denna
förtröstan ligger vår styrka för det fortsatta
långsiktiga arbetet tillsammans med våra
lokala samarbetspartners.
 Vi är glada över att så många människor
i samarbetsparternas projekt påverkas positivt.
Vi är angelägna om att bredda engagemanget för
fortsatt biståndsverksamhet i civilsamhället,
utöver kommitténs ledamöter och adjungerade,
till att även omfatta hela Vännernas samfund
och kretsen av Vänners vänner.
 Vi strävar efter att motivera flera
kväkare och intresserade givare till aktivt
engagemang för våra mål.
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Den ekonomiska redovisningen i bild:

Riktlinjer för Kväkarhjälpens
verksamhet

Kväkarhjälpen är ett organ inom Vännernas
Samfund i Sverige, Kväkarna, med uppgift:
- att bedriva utvecklingssamarbete i andra
länder,
- att insamla medel därtill,
- att vara ett språkrör för Samfundets
internationella biståndsverksamhet.
Utvecklingssamarbetet bedrivs i projektform,
inte genom enskilda personer.
Projekt ska verka i överensstämmelse med
de värderingar som ryms inom kväkartraditionen:
- 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 genomföra 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.
Den 31 december 2018 hade vi 257 314 kr (209 678) i
kassa och bank.

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 ännu inte avslutade projekt. Den officiella årsberättelsen går
bra att få, skriv eller mejla din önskan till någon av våra kontaktpersoner.
Vi tar gärna emot öronmärkta bidrag till alla
våra projekt, men tänk också på att ge allmänna
Kontakta gärna:
bidrag som kommittén kan fördela där de bäst
Kassör Tofte Frykman, Granviksgatan 17,
behövs!
571 40 Nässjö,
tel. 0380-756 19, mobil: 070-732 78 65.
Vi är förstås glada för regelbundna bidrag.
E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se.
I din internetbank kan du lägga in en stående
överföring t.ex. månadsvis. Ange gärna ditt
Ombud Görel Råsmark, Möckhult 9, 572 91
postnummer och signatur som identifikation i
Oskarshamn.
”meddelande till betalningsmottagare”, t.ex.
E-post: gorel.rasmark@gmail.com
”571 40 TF”. Om du behöver hjälp kan du ringa eller
Hemsida: www.kvakare.se/kvakarhjalpen/
skriva ett mejl till vår kassör.
Bankkonto: Nordea 99 6034 0303 9013
Swish: 123-276 67 56
Om du önskar avregistrera dig från detta nyhetsbrev så är
IBAN: SE90 9500 0099 6034 0303 9013
du välkommen att kontakta oss via e-post eller fysisk post
till våra angivna adresser. För information om hantering av
BIC: NDEASESS
personuppgifter hänvisar vi till vår hemsida.

Din gåva kan bli till en ny framtid för mottagare i våra projekt
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