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Så är då Kväkarhjälpen äntligen en förening med stadgar som det egna årsmötet beslutat! Vid det digitala 
årsmötet deltog 13 medlemmar som bland annat fastställde att: 

”Kväkarhjälpens ändamål är att bidra till fred, försoning och demokratiutveckling. Detta sker genom 
stöd till internationell biståndsverksamhet i form av utvecklingssamarbete och direkt stöd till 
kväkarledda och kväkarinspirerade projekt. Insatser sker med respekt för alla människors 
okränkbarhet och lika värde och består främst av utbildning och hjälp till självhjälp.” 
Årsmötet beslöt också om verksamhetsplan, budget och valde styrelse samt revisor för 2020 och 2021. 
Vår övertygelse om att rättvisa/jämlikhet är en förutsättning för fred fortsätter att inspirera oss. Vi ser nu 
fram emot det fortsatta samarbetet med partners i olika länder, liksom att utveckla kontakten med våra 
medlemmar. 

Välkommen att läsa senaste nytt! Om de svårigheter som Covid19-sjukdomen skapar, men 
också om goda krafter i pandemins spår och om nya satsningar. 

 

Bangladesh och ny ansökan  
Från SUS i Netrakona hör vi att man har stor 
framgång med de nya initiativen med tonårs-
klubbar för pojkar och klubbar för äldre. De har 
blivit så uppskattade att de naturligtvis kommer 
att introduceras på flera håll inom SUS verksam-
hetsområde när den nya ansökan planeras.  

De äldre är ofta aktiva när det gäller att stoppa 
barnäktenskap. Äntligen känner de sig behövda 
och i ett fruktbart sammanhang. 

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. De gör också stora insatser 

i samhället 

Organisationsbedömning och ansökan 
Våren har varit hektisk för Kväkarhjälpens 
styrelse eftersom vi skulle söka bidrag för en ny 
projektperiod 2021–23 för SUS i Bangladesh.  
Det visade sig att Svenska Missionsrådet först ville 
göra en organisationsbedömning av Kväkarhjäl-
pen, som man normalt gör vart fjärde år. Denna 
var planerad till hösten 2019, men blev senarelagd 
så den sammanföll med perioden för ny ansökan. 

Missionsrådet hade skapat en ny metod för 
sådan översyn som hittills bara prövats på en av 
deras största medlemsorganisationer med stort 
kontor och många anställda.  

Vi, som liten ideellt arbetande styrelse utan 
anställda, bävade. Grundat på SMR:s bedömnings-
PM ställdes frågor inom 4 huvudområden med 
totalt ett 25-tal delområden som analyserades och 

Bangladesh, Burundi, Zimbabwe, Etiopien, Palestina och Georgien. 

Seniorklubben håller ett ordinarie möte 

Pojkar ur tonårsklubben reparerar en väg som 
rasat efter översvämning. 
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dokumenterades. Vi hade flera arbetsmöten med 
SMR och ett intensivt digitalt utbyte där alla 
processer skulle dokumenteras. I vårt fall på 
kväkarvis med stöd av citat från relevanta delar av 
”Ur kväkarerfarenheten” som visar på vår 
erfarenhet av jämställdhet, fred, mänskliga 
rättigheter, organisation, ekonomi, stadgar, 
arbetsfördelning osv. En för oss och SMR väldigt 
nyttig men oerhört arbetskrävande genomgång av 
hela vårt arbetssätt som bl. a. resulterade i att ett 
antal nya policydokument tillkommit i 
Kväkarhjälpen. Men vi klarade det tydligen 
ganska bra till slut. 

Samtidigt pågick samarbetet med SUS om att 
planera och skriva en ansökan för projektperioden 
2021–23 där nya byområden och metoder skulle 
arbetas in. Det blev många samtal över Skype på 
nätet och ett intensivt mejlutbyte. Det resulterade 
i en ansökan på 29 sidor samt 12 bilagor inklusive 
budget. Vi gladdes åt SMR:s svar: ”en 
välformulerad och väl dokumenterad ansökan”, 
men kompletteringar och klargörande behövdes. 
Som vanligt!  

SMR föreslog också att vi i vårt kompletter-
ande svar vid behov fick höja budgeten så att den 
motsvarade totalt 6 mkr för 3 år, en höjning med 
45 procent jämfört med projektet som avslutas 
2020. Glädjande, vi hoppas SMR:s 
utvecklingsutskott godkänner detta i nov. 

 
Även i Bangladesh har Covid-19 gjort att man 
fått ställa om sitt sätt att arbeta. De som kan 
arbetar helst hemifrån (kontorspersonal) medan 
andra jobbar ute i byarna med att informera om 
och dela ut skydd – väl utrustade. 

Burundi 
Det kom två brev– ’thank you’. Två oväntade brev 
efter så där 20 år. 

Det började 1995 när det burundiska Årsmötet 
blev ett systermöte till det svenska.  Vi hörde om 
den fredsskola man försökte bygga upp och som 
Kväkarhjälpen började stödja. Ungdomar från de 
tre folkgrupperna hutu, tutsi och twa skulle kunna 
få utbildning tillsammans efter några år av etnisk 
rensning och oroligheter. Förutom ren boklig 
utbildning startade man också ett jordbruksprojekt 

där nya odlingsmetoder och tankar kunde läras ut. 
En förskola med samma inriktning startade också. 
Några av våra dåvarande medlemmar var t.o.m. i 
Burundi för att hjälpa till på plats.  

 
Vad hände sedan? 

Nu efter alla dessa år får vi ett par brev från 
Burundi som berättar vad denna fredsutbildning 
på skolan betytt och vad det lett till. Manurakoze 
skriver ’Tack för de värderingar jag fick med mig 
från fredsskolan. De vibrerar fortfarande i mitt 
hjärta och hjälper mig i de oroliga tider Burundi 
gått och går igenom”. Han berättar om de freds-
klubbar han är med och driver. Det finns numera 
motsvarande en grundskola och två gymnasier 
kvar från den ursprungliga fredsskolan och för-
utom fredsandan där dessutom ett antal freds-
klubbar. Han hoppas också kunna starta några 
klubbar för att stödja miljötänkande och 
hållbarhet.  

I det andra brevet skriver David Niyonzima 
och berättar om det fredsskapande arbete han 

Vitkålen ger underbar skörd säger Jerome-. 

Det är viktigt att alla får information om skydd. 
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byggt upp, ett nätverk för att rehabilitera och 
hjälpa f.d. soldater och krigs-, tortyr- och 
våldtäktsoffer med försoning och förlåtande. Han 
har också skapat och håller kurser i fredsskapande 
och försoning på Hoppets Universitet i 
huvudstaden Bujumbura. 

Tiderna förändrades och när Sida slutade ge 
bidrag till utbildning, fortsatte Kväkarhjälpen med 
Sidabidrag stödja det jordbruksprojekt som var så 
lovande och framgångsrikt. Detta projekt pågår 
fortfarande med stöd från Kväkarhjälpen, men nu 
utan Sidabidrag. Man bygger upp ett allt större 
och stabilare nätverk med odlingskooperativ, även 
detta fredsskapande då det bygger på samarbete 
och hållbara odlingsmetoder. 

Etiopien 
Flickor som hamnat i kriminalitet, och ofta blivit 
utnyttjade, får stöd genom organisationen SEFIR-
S, Support for Ethiopian Former Inmates 
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 rehabili-
tering med återgång till skola och yrkesutbildning. 

Georgien 
Under våren har kväkaren Mikheil (Misha) Eliz-
barashvili arbetat med kartläggning av situationen 
för armenier och azerbajianer i Georgien. Båda 
grupperna utgör etniska minoriteter och Misha har 
nu i två rapporter beskrivit olika former av 
särbehandling. De kristna armenierna utesluts 
från den politiska arenan och har därmed svårt att 
hävda sina intressen. Det egna språket är nästan 
frånvarande i utbildningssystemet och olika 
kulturella uttryck hålls tillbaka. Kyrkor som 
konfiskerades under sovjettiden återbördas inte, 
eller nyttjas på annat sätt. Azerbajianerna möter 
motstånd när de vill bygga nya moskéer och 
beskriver att imamer pressas att samarbeta med 
säkerhetstjänsten. Misha konstaterar att 
rättigheter och intressen måste skyddas för båda 
grupperna. I en konferens i slutet av maj 
presenterades resultatet i rapporterna, men 
fortsatt arbete får vänta eftersom Georgien 
tillämpar mycket strikta säkerhetsföreskrifter 
under pandemin. 

När Misha var klar med projektet fann han att 
100 dollar av bidraget från Kväkarhjälpen 
återstod. Han bad då om att få använda pengarna 
för inköp till internflyktingar i Tbilisi. I Georgien 
finns omkring 250 000 abkhazier och 30 000 
sydossetier som lever i stor fattigdom. Misha har 
distribuerat förnödenheter, sjukvårdsartiklar och 
leksaker. Liksom två fåtöljer till en familj utan 
möbler! Under sommaren skickade Kväkarhjälpen 
ytterligare 300 dollar som omvandlats till det mest 
nödvändiga för ett antal familjer. 

 

 

Palestina 
 
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. Skolorna i 
Palestina har varit stängda i fem månader, men 
öppnar nu inför höstterminen. I nuläget ökar 
antalet Covid-19 fall i området vilket gör 
skolgången osäker. 
 

En familj i Georgien tackar svenska vänner för stöd 
till utsatta familjer. 

NGO-gruppen i Georgien tackar för stöd till deras 
forskningsprojekt. 
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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. Gaza Community Mental Health 
Program hjälper många traumatiserade barn och 
vuxna och bidrar till att upprätta värdighet hos 
individer som annars blir undanskuffade och 
utstötta. 

Hlekweni 
Kväkarna i Zimbabwe tillhör södra Afrikas ÅM. 
Utanför Bulawayo, i Matabeleland, finns ett 
projekt i Hlekweni där de arbetat sedan 1967, bl.a. 
en skola och jordbruk. I slutet av 1900-talet stödde 
SIDA och Kväkarhjälpen skolan och även ett 
bageri för att barn och ungdomar, samt familjer i 
närområdet skulle kunna få lokalt bröd istället för 
att det hämtades långt ifrån. 

Projektet med skola, utbildning, lantbruk och 
djurskötsel har fortsatt och förutom de lokala 
kväkarna finns en stödorganisation i 
Storbritannien. Det är vår förhoppning att vi 
genom Kväkarhjälpen åter ska kunna stödja detta 
oerhört fattiga land med en fredsutbildning på 
skolan i form av AVP (alternativ till våld projekt). 
AVP går ut på att man i grupp lär sig bearbeta och 
lösa konflikter samt samarbeta med andra. I 
princip var allt klappat och klart när Covid-19 slog 
till. En nedstängning i detta fattiga land innebar 
att alla skolor stängdes, grupper förbjöds och 
transporter/resande försvårades. Svälten har brett 
ut sig, vattenransonering är genomförd –vatten 2 
dagar av 5. De flesta går omkring hungriga. Att på 
tom mage kunna delta i en utbildning, utomhus 
och på avstånd utan tillresta ledare, visar sig 
omöjligt. I stället försöker man nu hitta olika sätt 
att bara överleva tills skolorna åter öppnar. Vårt 
bidrag nu gör förhoppningsvis en liten men dock 
skillnad. Nu när nedstängningen släppts något, 
hoppas kväkarna i Hlekweni att snart komma 
igång igen och vår ambition är att vara med där 
och stödja fredsarbetet. 

Vänner hjälper Vänner!  
Vännerna i Afrikasektionen har ett samarbete där 
de inbjuder Vänner i hela världen att bidra till 
driften av kväkardrivna sjukhus och kliniker 
under Covid-19 pandemin. ”Vi har stort behov av 
skyddskläder, masker, steriliseringsutrustning och 
ventilatorer. Behovet av detta är särskilt stort i 
Zimbabwe, liksom av matpaket, eftersom läget där 
är krisartat när det gäller den ekonomiska-, 
sociala- och hälsosituationen. Där kan våra pengar 
rädda liv. Lämna en gåva via Kväkarhjälpen. 
Märk din insättning med ”Afrika Covid-19”. 
 
 

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. 

 
Vi är förstås glada för regelbundna bidrag.  
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! 

 
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 han-
tering av personuppgifter hänvisar vi till vår hemsida. 

 
 

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

1 Barnen på skolan i Hlekweni  får lunch. 
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