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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. 

 
Till slut har Kväkarhjälpen med godkänt resultat gått igenom alla granskningar som Svensk 
Insamlingskontroll och Nordea kräver. Detta har tagit oss nästan ett helt års arbete i styrelsen!  

 
Nya konton för all insamlingsverksamhet är: 
Plusgiro 90 07 35-2 eller Bankgiro: 900–7352. 

 
För den som vill göra överföring mellan sitt bankkonto och oss är vårt nya 

bankkonto: 9960 340 900 7352. och vårt Swish-nummer 123 900 7352. 
Ställ gärna om till de rätta kontona så snart det går! 

I detta nyhetsbrev är denna glädjande information huvudsaken, medan förändringar i våra 
projekt bara nämns i några korta stycken.  

Under 2020 hölls 14 protokollförda möten i styrelsen, där vi också arbetat med att utvärdera 
vår partner i Bangladesh, Sabalamby Unnayan Samity (SUS) och deras organisation och 
kapacitet att genomföra projekt för Svenska Missionsrådets (SMR) räkning med Sida-stöd.  

Samtidigt har vi tillsammans med SMR gått igenom och granskat Kväkarhjälpens 
organisation och kapacitet att administrera projekt som får Sida-stöd. En process som krävt 
omfattande dokumentation i form av sexton olika dokument som detaljerat beskriver vår 
verksamhet, riktlinjer och policys. Vi har då varit angelägna att beskriva verksamheten på vårt 
kväkarvis, med grundcitat från kväkarnas Råd och frågor på ett sätt som samtidigt synliggör 
kväkarrörelsens långa historia av arbete för fred, försoning och alla människors okränkbarhet 
och lika värde. Samt naturligtvis respekt för naturen och allt levande i Guds skapelse. 
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Din gåva kan ge 
våra mottagare en 

ny framtid  

Projektnyheter: 
Etiopien 
Vi fortsätter att stödja organisationen 
SEFIR-S, Support for Ethiopian Former 
Inmates Rehabilitation Sweden, som 
bidrar till rehabilitering för flickor som 
levt i kriminalitet. Verksamheten 
kommer att omorganiseras och vi 
avvaktar nya besked. 

Georgien 
Under våren kommer kväkaren Mikheil 
Ezerbashvili att genomföra ett projekt 
bland internflyktingar från Abchazien 
och Sydossetien. Bland flyktingarna har 
många varit anställda inom 
turistindustrin, men är nu arbetslösa 
och lever på mycket små marginaler. Att 
söka arbete – vilket kräver tillgång till 
internet – är utom räckhåll för de flesta. 
Mikheil planerar att covidsäkert besöka 
ett antal förläggningar och hjälpa till 
med kontakt till olika arbetsgivare. 
Palestina 
Stödet till 13 förskolor i Gaza i 
samarbete med Norsk Kvekerhjelp 
fortsätter. De har dock fått avslag på sin 
ansökan om fortsatt stöd från Norad 
(Norges motsvarighet till Sida), så vi 
avvaktar besked om projektets framtid. 

        ----------- 
Bli medlem i Kväkarhjälpen! 
Vi välkomnar nya medlemmar som kan 
vara med och stödja vår verksamhet. Vi 
vill hålla en särskild kontakt med våra 
medlemmar genom medlemsutskick, 
helst via e-post, men även med vanlig 
post, till dem som hellre vill det.  

Medlemsavgiften är 100 kr/år, och 
den använder vi till vår administration. 
Meddela kvakarhjalpen@kvakare.se så 
registrerar vi in dig.  

För den som är givare till vår 
insamling så förnyar vi din medlems-
avgift vart år genom att dra 100 kr från 
första gåvan, tills du meddelar att du 
vill avsluta ditt medlemskap. Vi drar 
dock inte från öronmärkta bidrag, utan 
de får betala separat. Detta underlättar 
vår administration.  

 

 
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 samarbets-
partners. 

♥ 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.  
I din internetbank kan du lägga in en 
stående överföring t.ex. månadsvis (se 
bankkontonummer på sid. 1). Ange helst 
ditt postnummer och din signatur som 
identifikation i ”meddelande till 
betalningsmottagare”, som ”123 45 NN”.  

Om du behöver hjälp kan du ringa eller 
skriva ett mejl till vår kassör 
kvakarhjalpen@kvakare.se tel. 070-
732 78 65. Granviksgatan 17, 571 40 
Nässjö. 

Ombudet Görel Råsmark når du på 
gorel.rasmark@gmail.com eller tel. 
070 818 02 78.  
 
Postadress:  
Kväkarhjälpen,  
Granviksgatan 17,  
571 40 Nässjö 
 
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. 
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