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Stöd Kväkarnas utvecklingsarbete 

Kväkarhjälpsnytt 3–2020 december  
 
 
 

År 2020 går mot sitt slut. Det har varit ett händelserikt år för Kväkarhjälpen, och i världen: ett år som präglats av en 
oberäknelig pandemi. I den nu pågående andra vågen av Covid-19 får vi återigen skakande rapporter från våra 
partner i olika delar av världen, inte minst från östra Afrika. De fattigaste drabbas värst och för många är det inte 
sjukdomen i sig som nu utgör det stora hotet, utan hungern. Vi fortsätter därför att stödja Vänner i området via 
Quakers helping Quakers.  
Arbetet med en ny ansökan om Sidamedel för SUS i Bangladesh har gett önskat resultat. Kväkarhjälpen har beviljats 
medel för ytterligare en treårsperiod - den här gången med en rejäl höjning av bidraget.  
Och så är vi glada över att kunna berätta om den nystartade AVP-utbildningen i Uganda.  
Välkommen att läsa vidare! 

BANGLADESH: 
Med en godkänd ansökan om Sidamedel för 
perioden 2021 - 2023 kan vi se fram emot fortsatt 
samarbete med SUS. Nu ska flera byar engageras 
och gruppverksamheterna stärkas. Det blir bland 
annat uppstart för grupper för män och nya 
metoder för att engagera flera ungdomar. Genom 
att samarbeta med myndigheterna och visa på 
goda arbetssätt kan verksamheter successivt 
slussas över. Det är ett effektivt sätt att få 
skyldighetsbärare (myndigheterna) att ta sitt 
ansvar; en grundbult i rättighetsbaserat arbete. 

I slutet av mars upphörde många av aktivite-
terna i det nuvarande projektet på grund av 
Covid-19. Lyckligtvis är det få deltagare i de olika 
verksamheterna som har insjuknat, men effekterna av landets nedstängningsperiod har ändå slagit 
hårt mot de fattigaste. Ökad arbetslöshet innebär samtidigt ökat våld i hemmen, fler barnäktenskap 
och hunger. SUS har bedrivit intensiv information om Covid-19, stöttat familjer i akut nöd och drivit 
på myndigheterna att bistå. En del grupper har - med fysiskt avstånd - ändå kunna mötas och SUS 
räknar med att all planerad verksamhet ska kunna fullföljas. Det visar på sanningen i ett uttryck som 
ofta hörs inom SUS: ”Vi står vid människornas sida”.  

Nytt stöd till IT-utbildning på Dream Center 
Digitaliseringen har tagit fart i Bangladesh; myndigheter och 
organisationer interagerar alltmer online. Därmed är det viktigt för 
SUS medarbetare att behärska teknik och kommunikationsvägar så 
att man kan driva och utveckla verksamheten vidare.  

SUS och Kväkarhjälpen har därför förhandlat fram ett extra 
bidrag från Svenska Missionsrådet. Bidraget om 242 000 kr ska 
användas för att inrätta en IT-utbildningslokal i Dream Center i 
Netrakona och för att ta fram och genomföra ett utbildningsprogram 
för SUS medarbetare.  

Arbetet med att förbereda utbildningsprogrammet och anskaffa 
utrustning påbörjas omgående. Kväkarhjälpen medverkar i utform-
ningen av programmet. 

Målsättningen är att öka och underlätta många olika samar-
beten, förbättra uppföljningar, vässa den visuella kommunikationen 
och närvaron på sociala medier. Men också kunna använda de nya 

digitala tjänster som erbjuds samt öka kunskaperna om IT-säkerhet och etik. Ett tydligt fokus 
kommer att ligga på kvinnors möjlighet till utbildning inom digital teknik.  

1 Mamma med barn får lära sig om skydd mot Covid-19 
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I steg två vill SUS även sprida kunskap i byarna om hur man utövar sin rätt till information och 
tillgång till samhällstjänster via den nya tekniken. Detta blir då en del i den stora projektinsatsen 
2021–2023. 

Det här är goda nyheter på flera sätt: SUS utvecklar sina förmågor, de som omfattas av 
utvecklingsprojekten kommer att få viktig hjälp och Dream Center får ökad användning. Dessutom 
ger det ökade möjligheter till digitala möten och möjlighet att minska på resande. 

Ryssland: Nya tag i projekt med lång historia 
Sedan gammalt stöder Kväkarhjälpen "Neva river clearwater project", ett samarbetsprojekt mellan 
svenska och ryska naturskolor och vanliga människor som är intresserade av miljöfrågor och 
ekologisk odling. Även fenomenet 
Skogsmulle tog sig över vattnet och 
lever nu vidare i Petersburgs skogar. 
Projektet har också inspirerat till ur-
och-skur-dagis och ökade möjligheter 
för skolbarn att sporta utomhus och 
lära känna naturen, även genom 
ekologisk odling inom ”Vänskapens 
Frö”. Ekologiska lördagar anordnas 
för både elever och lärare.  

Vid ett möte mellan projektets 
svenska och ryska eldsjälar den 21 
november lämnade Marilyn Barden 
över ledningen till Helge Sonntag på 
den svenska sidan och Elena 
Arkipova på den ryska. Vi är glada 
över att se verksamheten fortsätta 
och ser fram mot att följa hur den 
utvecklas! 
 
Vännernas skola, Ramallah 
I programmet för elever med särskilda undervisningsbehov (Learning Support Programme, LSP) 
ställdes elever, personal och föräldrar inför en helt ny situation under våren 2020. När alla skolor 
stängdes återstod bara möjligheten att försöka undervisa digitalt. Många palestinska familjer saknar 
dator, eller har problem med svag täckning, men den största utmaningen var att skapa levande 
undervisning för de elever som behöver använda alla sina sinnen och som behöver nära och tydliga 
instruktioner. För dem kan datorskärmen upplevas som just bara en skärm. Lärarna inledde ett 
intensivt samarbete med barnens föräldrar, skapade virtuella klassrum och lärde sig nya sätt att 
undervisa.  

Under hösten 2020 fortsätter de äldre eleverna på Vännernas skola med viss distansundervisning, 
medan alla elever inom LSP är tillbaka i skolan. En lättnad för alla! Och glädje att åter – med visst 
avstånd – ändå vara nära varandra igen.  

2 Utställning av "Vänskapens Frö" produkter som barnen odlat 
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Burundi 
Oroligheterna runt presidentvalet har lagt sig men tyvärr 
grasserar covid-19 vidare. Arbetet fortsätter dock med att 
effektivisera jordbruket och nya kooperativ startas upp hela 
tiden. Nu senast bildades ett helt nytt kooperativ för 39 
familjer utanför Kwibukaområdet, i östra Burundi intill 
gränsen mot Tanzania. Ny teknik introduceras för risodling 
och för att utvinna palmolja. Samtidigt satsar man på 
plantskolor för grönsaker och träd. Träden är tänkta att ge 
skugga åt känsliga plantor och samtidigt stabilisera jorden 
för att förhindra jordskred och erosion. På kollektiven 
öppnar man också små affärer där man säljer tvål, salt, 
socker, fruktjuicer och palmolja till överkomliga priser. När 
man dessutom kan sälja sina egna grönsaker och uppfödda 
djur på den lokala marknaden kan allt fler familjer bekosta 
barnens skolgång och har råd med nya grödor och verktyg. 
 

Bilder från det aktiva 
projektets många olika 
insatser. Både män och 
kvinnor deltar i bevatt-
ning, ogräsrensning, 
sådd och att driva upp 
sticklingar för kom-
mande trädplantering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlekweni Zimbabwe 
I Hlekweni i Matabeleland, söder om huvudstaden Harare, 
har skolorna precis öppnat igen efter att ha varit stängda mer 
än ett halvår. Ekonomin är dock raserad efter en strikt lock-
down. Förutom detta upplever man nu en svår torka med 
vattenbrist och hunger som följd så barnen får ett mål i 
skolan varje dag. Skolan har dock börjat starta upp AVP  
träningen igen och arbetar i fredsklubbarna också med ett 
helt nytt fredsutbildningsprogram, anpassat till Zimbabwe 
förhållanden utifrån en amerikansk förlaga. En av de lokala 
kväkarna, Sipho Nsimbi, uttryckte till oss – fred är när den 
starke är juste och den svage säker. Vi längtar och strävar 
efter den sortens fred. 
 
 
 
 
 

3 egentillverkade pennskrin, bänkarna räcker inte 
till alla 
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AVP-Uganda 
Tillsammans med kväkarorganisationer för bistånd i Tysk-
land, Nederländerna och Norge stödjer nu Kväkarhjälpen ett 
AVP-projekt i Uganda. AVP står för Alternatives to Violence 
Project, som är ett internationellt träningsprogram som 
hjälper deltagarna att hantera konflikt och våld på nya och 
kreativa sätt.  Programmet tar del av deltagarnas egna 
erfarenheter genom att använda interaktiva övningar och 
aktiviteter, samtal, lek och rollspel för att visa hur vi agerar i 
situationer där orättvisor, fördomar, frustration och ilska kan 
leda till aggressiva beteende och våld. AVP-Uganda har 
nyligen organiserat workshops för tränare så att programmet 
kan spridas vidare inom landet.  

Vänner hjälper Vänner 
Afrikasektionen inom den världsvida kväkargemenskapen har 
under 2020 bett Vänner överallt om stöd under den pågående 
pandemin, t ex till driften av kväkardrivna sjukhus och kliniker. 
Pengarna förmedlas via Vännernas Världskommitté, FWCC, som 
meddelat att insamlingen stänger i januari 2021. 
Lämna din gåva via Kväkarhjälpens vanliga konton och märk 
din insättning med ”Afrika Covid-19”.  
 

 
Nytt från Styrelsen: Vi ser tillbaka på ett år då föreningen Kväkarhjälpen tagit tydlig form. I 
samband med en omfattande organisationsbedömning - genomförd av Svenska Missionsrådet (SMC) - 
har vårt sätt att arbeta blivit genomlyst och vi har nu tydliga rutiner för alla viktiga processer. Vi 
söker på olika sätt öka vår kompetens och deltar regelbundet i olika utbildningssammanhang. Därtill 
har vi till exempel deltagit i Sida-samtal om ny strategi för Bangladesh, i en SMC-utbildning om 
valutakurser och i en tvådagars workshop om konfliktkänslighet. Ibland är kursinnehållet 
strukturerat så att vi direkt kan använda det tillsammans med våra partner.  

Det är ett mycket omfattande arbete; arbete som tynger ibland, men som främst är glädjefyllt. Det 
är kontakten med alla människor som träder fram som individer och grupper i olika delar av världen 
som skapar motivationen. Och det är ni som stödjer Kväkarhjälpen som gör det möjligt. Vi tackar för 
ett gott insamlingsår! 

 
Välkommen att fortsatt ta del av våra nyhetsbrev! Möjlighet finns att gå över till digital läsning. 
Meddela kvakarhjalpen@kvakare.se om du i fortsättningen vill ta emot digitala nyhetsbrev.  

Och bli gärna medlem! Som medlem får du för 100 kr/år ta del av medlemsutskick med extra 
information och har en tydligare möjlighet att påverka Kväkarhjälpens verksamhet. 

 
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 i Ramallah, 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 uppskattade 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, Granviksgatan 17, 571 40 Nässjö. 
Tel: 070-818 02 78 (ombud) eller 070-732 78 65 (kassör) 
Plusgiro: 30 39 01-3.  E-post: kvakarhjalpen@kvakare.se 
Hemsida: www.kvakare.se/kvakarhjalpen 
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