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Stöd Kväkarnas utvecklingsarbete 

Kväkarhjälpsnytt 3-2019 
december  

Välkomna att läsa årets sista nyhetsbrev! Vi vill särskilt lyfta fram arbetet i Palestina och berätta om 
Kväkarhjälpens nya organisation. 

Vännernas skola i Ramallah – en trygg miljö för alla. 
Rana Toubassi Mustaklem, ansvarig för skolans Learning 
Support Programme (LSP), ser trygghet och omtanke 
som grund för all inkludering. Vännernas skola har nu 
cirka 85 elever med särskilda behov. En del har 
inlärningssvårigheter eller beteendeproblematik, andra 
har syn- och hörselnedsättningar, hinder i sin motorik 
eller flerfunktionsnedsättningar. Det finns utrymme för 
alla och Rana betonar att hela skolan måste vara 
involverad: all undervisande personal liksom 
administrativ personal och - inte minst - familjerna. 
Utöver Ranas uppdrag att leda verksamheten inom LSP 
finns åtta heltidslärare och ett antal assistenter som 
stöttar enskilda elever. Assistenterna avlönas av 
familjerna själva och genom gåvor.  

Undervisningsstödet anpassas efter varje elevs 
behov och kan se ut på en mängd olika sätt. Så långt det 
är möjligt ges stödet i vanliga klassrumssituationer. 
Rana betonar att alla lärare har ansvar för de elever 
som har behov av extra stöd i undervisningen och 
fortsätter: 

”Utan detta totala engagemang, som är mer omfattande än något annat program, så kan stödet varken fortsätta 
eller utvecklas. Grunden är personligt engagemang, hängivenhet, omsorg och tillit. Det handlar om värderingar och 
principer. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande lärmiljö över hela läroplanen så att vi tar fram individens 
möjligheter i största möjlig utsträckning, och försäkrar oss om att eleverna, oberoende av begåvning och förmåga, 
blir utrustade att möta utmaningar i undervisningen, arbetet och livet.” 

Ranas engagemang i Vännernas skola sträcker sig cirka 20 år tillbaka. Hon började som volontär under några år 
och blev senare lärare inom LSP. Efter fem år som koordinator är hon nu ansvarig för hela verksamheten. Rana 
beskriver sig själv som förespråkare för elever med särskilda behov. Hon tror på god undervisning för alla och på ett 
samhälle där alla har en plats. Genom att medvetet riva hinder för delaktighet och inlärning kan varje elevs unika 
potential tas till vara. 

Friends School grundades 1889 som en flickskola och följdes 1901 av en skola för pojkar. Skolan var mycket tidigt 
ute med att ha gemensam undervisning för flickor och pojkar. Kväkarnas vittnesbörd har hela tiden hållits levande. 
Nuvarande rektor, Adrian Moody, skriver i skolans nyhetsbrev att ”Som Vänner strävar vi efter att använda Guds 
gåvor på ett klokt sätt … Gåvorna innefattar våra talanger och våra förmågor, men vi ser också Ramallah Friends 
School som en gåva. Vi bär ansvar för att ta hand om vår skola – inte bara för oss själva, men också för de som bor i 
vår närhet och för kommande generationer.” Kväkarhjälpen har lämnat stöd till LSP sedan 2010. År 2019 lämnar vi 
ett bidrag på cirka 44 000 kronor. 

Förskolan i Am’ari Camp i Ramallah stängs ner 
I förhandlingarna med FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNWRA) har de meddelat att man inte anser 
att någon utomstående hjälp med förskoleverksamhet längre är nödvändig. Vårt gemensamma 45 år långa 
engagemang med Europeiska sektionen (EMES) av Vännernas Världsråd (FWCC) och Friends United Meeting har 
därmed fått lov att avslutas. Förskolan stängs nu ner och de anställda – föreståndare, 2 lärare och en assistent – har 
fått sina avgångsvederlag i god ordning. Alla möbler och utrustning har lämnats över till dem, för de planerar att 
öppna en ny förskola på annat håll. Nycklarna har lämnats tillbaks till UNWRA. Vi tackar varmt personalen. 

1 Rana Toubassi Mustaklem 
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Vännernas Service Centre i Ramallah får i fortsättningen vårt stöd 

 
I Ramallah har Vännerna sedan 1910 sitt möteshus som fortsatt är en plats för andakter, möten mellan olika 
trosåskådningar och sociala aktiviteter. Jean Zaru berättar följande om deras Aktiviteter:  

1. Vi vill framhålla våra kväkarbudskap om gästfrihet, utbildning och dialog, med såväl internationell som 
ekumenisk inriktning, och möta grupper från olika trosåskådningar både lokalt och internationellt. Allt baserat på vår 
teologi om ickevåld, rättvisa och fred för alla. Som exempel har jag bokat ett möte med en grupp från Amerika 
följande dag. 

2. I år har vi en ny tjänst för elever med särskilda behov, Mai Zaru som har specialutbildning hjälper dessa barn. 
Hon tar också hand om barn och unga som deltar i andakten. Hon hjälper också en annan organisation i Ramallah 
som sysslar med barn med särskilda behov. Detta är en del i mötets uppgift att nå ut. 

3. Vi har öppet andaktsmöte på söndagar. Det är oprogrammerat, men ofta inspirerande och med en del 
betraktelser.  

4. Underhåll av möteshuset och trädgården, som ligger mitt i centrala Ramallah.  

Saleem Zaru berättar: 

Det är spännande att få berätta att Mai Zarus engagemang för Ramallahs månadsmöte som har gjort att vi kan 
öppna något som vi kallar kväkarnas Service Center. Det har sin grund i vår tro på tjänandets budskap. Kväkarnas 
Service center är en plattform från vilken vi kan erbjuda samhällstjänster till Ramallah och kringliggande byar. Jag är 
fast övertygad om att detta är ett bra sätt att fortsätta kväkarmötets historiska närvaro här och förstärka dess 
integrerande verksamhet i samhället, där vi kan inrikta oss på känsliga och kritiska frågor. 

Gaza 
Vi fortsätter vår insamling för norska Kvekerhjelps arbete i Gaza som tidigare. I 
höst har deras samarbetspartner Palestinian Early Childhood Education 
Programme (PECEP) öppnat en ny förskola i området An Nuserat. Den kommer 
att bli en viktig trygghet för många barn som lever med ockupation och som 
upplevt trauma. . Liksom barnen i de andra tretton förskolor som Kvekerhjelp 
stödjer och där 1 300 5-åringar får leka och lära och bara vara barn. Alla lärare 
har fått utbildning i traumahantering så de kan följa upp barnens mentala 
utveckling och möta deras behov. Bild på barn i förskola, hämtad från 
Kvekerhjelps hemsida.  
(Öronmärk bidrag med Gaza.) 
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Burundi 
I höstens delrapport från Burundi berättas om hur allt fler odlings-
kooperativ i området efterfrågas och bildas. Nya klimatvänliga 
odlingsmetoder lärs ut i studiecirklar och efter utbildning får deltagarna 
hackor, frön och plantor. I kooperativen driver man upp trädplantor till 
Eukalyptus, Grevillea och Kalliandra, som sedan planteras ut. En del 
sorter är snabbväxande och kan användas som bränsle men framförallt 
ger träden skugga när solen bränner.  

Man odlar också kål, morötter och lök 
samt en quinoa-och målla-besläktad växt, 
amarant. Amarantfrön är mycket rika på 
fullvärdigt protein och kan användas både 
till gröt och till mjöl. 

Under torrperioderna måste mycket tid användas till bevattning 
men arbetet ger bättre skördar som förutom att användas i det egna 
hushållet också kan säljas på marknaden. Detta ger ett litet efterlängtat 
kapital som kan användas till att t.ex. ge barnen skolgång och folket 
tillgång till sjukvård. 

 

 

Gemensamma utbildningsdagar, samarbete och kontakter mellan 
de olika kooperativen leder till stabilitet och fred i området. Man 
hoppas också kunna bilda ett mer formellt och fastare nätverk mellan 
kooperativen. Allt detta innebär förhoppningsvis att eventuella 
oroligheter i samband med stundande val under 2020, inte ska få fäste 
i området. 

 

Bangladesh 
I SUS arbete har kvinnors delaktighet alltid setts som en grundförutsättning för utveckling. Så är det fortfarande, 
samtidigt som alla byinvånare engageras: skolbarnen, ungdomarna, männen och de äldre. Möjligheten till enskild 
utveckling och till delaktighet i byns framtid är allas rätt, men SUS ser nu en ny och tydlig trend i det bangladeshiska 
samhället, nämligen att kvinnors frihet inskränks. Detta sker på fundamentalistisk muslimsk grund och kvinnor 
förväntas eller tvingas avstå från sitt engagemang för att åter vara hänvisade till hemmet. 

Därför kommer initiativet från Kväkarhjälpen och Svenska Missionsrådet (SMR) om 
en lärvecka på temat Konfliktkänslighet och religiös läskunnighet helt rätt i tiden. 
Konfliktkänslighet handlar om att inte orsaka konflikter genom eget agerande, men 
också om att förstå hur konfliktmönster ser ut i ett specifikt sammanhang. Religiös 
läskunnighet hjälper oss att utforska våra egna värderingar i förhållande till andra 
människors värderingar. SMR:s verktyg för att sprida kunskap om FoRB (Freedom of 
Religion or Belief) kommer att ligga som grund i utbildningen.  
Grundläggande kunskaper om religions- och övertygelsefrihet hittar du i den här länken:  
https://www.smc.global/larcenter/rattigheter/#religions-och-overtygelsefrihet  

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev kommer lärveckan att hållas i Netrakona i april 2020 med deltagare från SUS 
och ADRA (Adventist Development and Relief Agency) och med personal från SMR som ansvariga. Från 
Kväkarhjälpen deltar Annika Hollsing.  

Just nu är vi i Kväkarhjälpen i full färd med att förbereda en ny ansökningsprocess till SMR om stöd till projektet 
för åren 2021-2023 och samtidigt om s.k. värdehöjande insatser som omfattar stöd till att utveckla ekonomi- och 

 Jorden bereds för odling. Kulle bakom ska det 
planteras träd på.  

Amarant, även kallad rävsvans 

Symboler för religiös läskunnighet 

https://www.smc.global/larcenter/rattigheter/#religions-och-overtygelsefrihet


Plusgiro 30 39 01-3 

ledningsfunktionerna hos SUS. Avsikten är att höja kompetensen hos all berörd personal. Görel och Arnold kommer 
att besöka SUS i Netrakona i början av januari 2020 och diskutera alla dessa saker. 

Det gläder oss särskilt att vårt första projekt med SUS från 1995, 
Model Farm, nu åter är i full sving så att den både rymmer undervisning i 
ekologisk odling för lokala bönder och produktion av grönsaker, fisk och 
allt annat nyttigt som kan ge inkomster för SUS 

 

Hlekweni 
De av er som minns Kväkarhjälpens engagemang på 
1970-1980-talet kommer säkert ihåg Hlekweni i 
Tanzania som vi då stödde. Nu har vi fått förfrågan om 
att stödja brittiska kväkares nya projekt med fredskolor 
som de startat.  

Idén är att höja kvaliteten i ett antal skolor genom att 
bidra med utbildningsmaterial och annat nödvändigt, att 
utbilda lärare i fred, konfliktlösning och alternativ till 
våld tekniker, samt att erbjuda studiestipendier och 
luncher till fattiga elever som annars inte skulle kunna 
klara av att studera. Vi har bett om mera information för 
att eventuellt lägga till projektet Hlekweni ibland de 
projekt vi kan tänka oss att stödja mera regelbundet i 
framtiden.  

Framtiden: Efter beslut på höstens Samfundsråd kommer Kväkarhjälpen nu att ombildas till en förening, öppen 
för alla intresserade, samfundsmedlemmar och givare. Du som läser det här kan enkelt bli medlem genom att 
meddela någon i styrelsen Alla medlemmar kallas till årsmöten där det finns möjlighet att vara med och bestämma 
om inriktningen av vår verksamhet, godkänna vår redovisning och välja föreningens styrelse. Medlemsavgiften är 
100 kr om året. För de givare som i fortsättningen vill ha vårt nyhetsbrev och annan kommunikation via e-post, skriv 
din e-postadress på inbetalningen, eller mejla den till oss. 

Styrelsen fram till årsmötet 2020 består av Görel Råsmark, ombud, e-post: gorel.rasmark@gmail.com, Tofte 
Frykman, kassör/admin, e-post kvakarhjalpen@kvakare.se, Annika Hollsing e-post: annika.hollsing@telia.com, 
Arnold Langefors, sekr. e-post: arnold@langefors.se, Anna Crumley-Effinger e-post: 
anna.crumleyeffinger@gmail.com och Sue Frykman e-post: sue.frykman@gmail.com.  

Om Du vill kan Du öronmärka ditt bidrag till ett bestämt projekt – skriv projektnamnet på inbetalningskortet när du 
skickar din gåva. För bidrag till Palestina; skriv Palestina så delar vi bidraget mellan Gaza, Friends School projektet 
och Friends Service Centre, annars ange valfri fördelning mellan dessa. Som uppvaktning eller till minne av en vän 
kan du skicka en gåva och ange mottagarens namn och adress. Vi skickar då vårt olivkort till denne som tack. 
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 

 

Kväkarhjälpen, Box 9166, 102 72 STOCKHOLM. 
Tel: 070-818 02 78 (ombud) eller 0380-756 19, 070-732 78 65 (kassör) 
Administration: Granviksgatan 17, 571 40 Nässjö. 
Plusgiro: 30 39 01-3.  E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se 
Hemsida: www.kvakare.se/kvakarhjalpen 

 

Lärare som utbildat sig i fredstekniker har startat fem fredsklubbar vid 
sina skolor 
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