Stöd Kväkarnas arbete för fred, rättvisa och humanitet

Bangladesh, Burundi, Zimbabwe, 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 Sidamedel genom Svenska
Missionsrådet (SMR), ger förutsättningar för arbetet. Projekten följs i alla faser, från ansökan till
utvärdering och genom kontinuerliga kontakter, rapporteringar till SMR samt fältbesök.
Kväkarhjälpen har ombildats till en egen förening inom Vännernas Samfund. Givare och intresserade
är välkomna att bli medlemmar och därmed kunna påverka vår verksamhet. Vår administration drivs med fortsatt låga kostnader tack vare ideellt arbete. Insamlingen granskas av auktoriserad
revisor och den godkända årsredovisningen utgör en del av Vännernas samfunds officiella redovisning.

År 2019 i sammandrag:

♥Under 2019 samlade Kväkarhjälpen in 352 002 kr från 159 givare.
♥Kväkarhjälpens verksamhet under 2019 omsatte 1 734 567 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

SUS har under året arbetat i 17 byar i Kendua
och 18 byar i Mymensingh enligt den integrerade modellen, där många olika sinsemellan
stödjande grupper bildas. Konceptet fortsätter
att utvecklas: Nu har pilotgrupper för seniorer
respektive pojkar startats. Planen är att införa
sådana på bred front i projektperioden som
startar 2021.

beskyddare och stöd åt ungdomsgrupperna.
Bland annat är de aktiva när det gäller att
stoppa barnäktenskap. Äntligen känner de sig
behövda och i ett fruktbart sammanhang.

Pojkarna pratar igenom sitt "problemträd"

Seniorklubben arbetar med sin årsplan

Vid uppföljningsbesök i mars 2019 träffade vi de
äldre kvinnorna och de gråskäggiga krigsveteranerna i seniorklubbarna. De berättade stolt om
hur de nu har fått en viktig roll som byns

I de nystartade pojkklubbarna fick vi höra om
hur de nu gemensamt kan ta tag i sina svårigheter: Skolgång, undernäring, droger, beroende
av sociala medier samt hur man umgås på ett
schysst sätt med flickorna. Nu har de stöd av
varandra och de förebilder som ledarna från
SUS utgör. De får hjälp att träffas på riktigt
över samtal, spel och sport – och framtidstro.
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Flickklubbar, kvinnogrupper, förskolor och
grundskolor fortsätter att stärka det sociala
nätverket i byarna. Rådgivning till de gravida
kvinnorna samt kontakt med sjukvård och
myndigheter fortsätter att utvecklas för att
stärka skydd och rättigheter.

Burundi

I Burundi fortsätter vårt jordbruksprojekt. Flera
av byprojekten är nu självgående men allt fler
odlingskooperativ efterfrågas och bildas i området. På tre månader fick ett sådant bykooperativ 40 medlemmar som entusiastiskt ville lära
sig nya klimatvänliga odlingsmetoder i studiecirklar och som efter utbildningen fick hackor,
frön och plantor. I kooperativen driver man
också 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 en mållabesläktad
växt, amarant. Amarantfrön är mycket rika på
fullvärdigt protein och kan användas både till
gröt och till mjöl.

Rehabilitation Sweden. De behöver fysiskt skydd
och en trygg miljö för att våga känna tillit och
börja tro på framtiden. Organisationen erbjuder
en hemliknande miljö och en väl genomtänkt
rehabilitering med återgång till skola och
yrkesutbildning.

Georgien

Vänner i Georgien arbetar sedan länge med
projekt som syftar till att minska spänningar
mellan olika etniska grupper. Verksamheten har
haft uppehåll under 2019 men inför 2020 har vi
beviljat anslag till arbete med två etniska
minoritetsgrupper.

Palestina

Rana Toubassi Mustaklem

Bearbetning med hackor, alla hjälper till.

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 vid behov 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 ev. orolighet i samband med stundande
val under 2020 inte ska få fäste i området.

Etiopien

Flickor som hamnat i kriminalitet, och ofta blivit
utnyttjade, får stöd genom organisationen
SEFIR-S, Support for Ethiopian Former Inmates

Vännernas skola i Ramallah har ett väl
etablerat program för att stödja elever med
särskilda behov. Alla ska ha möjlighet till
utbildning, men det kan vara svårt för familjer
vilkas barn behöver extra assistans. Familjerna
måste själva bekosta sådant stöd. Rana Toubassi
Mustaklem är ansvarig för verksamheten tillsammans med 8 heltidslärare.
I ett tidigare nyhetsbrev berättar Rana att
”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.
Stödet till 13 förskolor i Gaza i samarbete
med Norsk Kvekerhjelp fortsätter. Dessa
förskolor drivs av PECEP (Palestinian Early
Childhood Education Program) i 8 av Gazas
flyktingläger. De flesta av de 2500 barnen
kommer från familjer som har det mycket svårt.
Verksamheten startades av kväkare på 70-talet
och är idag en fristående förening som tillhandahåller modern undervisning och hjälp.
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Gaza Community Mental Health Program
hjälper många traumatiserade människor och
bidrar till att upprätta värdighet hos individer
som annars blir undanskuffade och utstötta.

för föreningen Kväkarhjälpen hölls den 10 november. I början av december antogs Kväkarhjälpen som självständig medlem i Svenska
Missionsrådet. Arbete med att ansöka om 90konto har inletts.
Kväkarhjälpen är angelägen om att behålla
den nära och goda kontakten med samfundet
och inbjuder genom medlemskap till delaktighet
i föreningen.

Internt och utåtriktat arbete

Shaheera och hennes mamma. Foto: GCMHP.

Under sommaren 2019 anordnades ”Gaza
Fun Weeks” som ett läger med massor av
aktiviteter för barn och unga. Det blev en stor
glädjespridare för alla som deltog. För somliga
förändrade det livet.
Shaheera är 14 år och har Downs syndrom.
Hon brukade aldrig få vara med på sport eller
lekar och hennes självförtroende var i botten.
Efter lägret talar GCMHP med Shaheeras
mamma som entusiastiskt berättar om förändringen: Lägerledarna ansträngde sig verkligen
för att få alla över tröskeln och börja interagera.
När Shaheera upplevde att hon fick vara med på
lika villkor öppnades en ny värld för henne - hon
har fått en helt ny tro på sig själv nu!

Kväkarhjälpen bildar förening

Kväkarhjälpen har länge fört interna samtal om
för- och nackdelar med att arbeta som en
kommitté inom samfundet. Svårigheter med att
få till effektiva administrativa rutiner togs upp
vid Samfundsråd 2 2018 och resulterade i ett
beslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att
utreda Kväkarhjälpens framtida organisation.
Gruppen bestod av en representant från AU, en
från Kväkarhjälpen och ytterligare en medlem
från samfundet. Ett år senare, vid Samfundsråd
2 2019, lade gruppen fram ett förslag om
bildande av ideell förening. Detta för att
säkerställa ”givartrygghet” för de som skänker
pengar, men också för att underlätta hantering
av ekonomi och administration (både för samfundet och Kväkarhjälpen).
Samfundsrådet fattade beslut om bildande
av en ideell förening och ett konstituerande möte

Kväkarhjälpen har 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 kommer
att ordna ett seminarium hos SUS i Bangladesh
under våren 2020.
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 har inbjudits att berätta om vår
verksamhet vid flera kyrkliga träffar. Vi
välkomnar alla idéer för att öka insamlingen.
Ett exempel är initiativet från en kväkare 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 2019 uppgår till
97 361 kr, eller 5,6 % 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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Kväkarhjälpens inkomster 2019: 1 734 718kr
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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 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 ekonomiska redovisningen i bild

Den 31 december 2019 hade vi 263 113 kr (257 314) i
kassa och bank. Vi hade kortfristiga skulder på
27 501 kr (0) och det egna kapitalet uppgick till
255 489 kr (257 314), varav 24 607 kr (60 031)
reserverats för pågående 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
bidrag som kommittén kan fördela där de bäst
behövs!

Kontakta gärna:

Kassör Tofte Frykman, Granviksgatan 17,
571 40 Nässjö,
tel. 0380-756 19, mobil: 070-732 78 65.
E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se.
Ombud Görel Råsmark Sköldstavägen 48,
342 33 Alvesta.
E-post: gorel.rasmark@gmail.com
Hemsida: www.kvakare.se/kvakarhjalpen/
Bankkonto: Nordea 99 6034 0303 9013
Swish: 123-276 67 56
IBAN: SE90 9500 0099 6034 0303 9013
BIC: NDEASESS

Vi är förstås glada för regelbundna bidrag.
I din internetbank kan du lägga in en stående
överföring t.ex. månadsvis. Ange gärna ditt
postnummer och signatur som identifikation i
”meddelande till betalningsmottagare”, t.ex.
”571 40 TF”. Om du behöver hjälp kan du ringa eller
skriva ett mejl till vår kassör. Tänk på att anmäla dig som medlem, avgift 100 kr/år.

Om du önskar avregistrera dig från detta nyhetsbrev så är du välkommen att kontakta oss via e-post eller fysisk post till
våra angivna adresser. För information om hantering av personuppgifter hänvisar vi till vår hemsida.

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