
 
Våra riktlinjer framhåller att … 

Insatser ska ge bidrag till fred, försoning och respekt 
för alla människors okränkbarhet och lika värde.  
Att bekämpa fattigdom är ett sätt att bygga fred. 
 
• Vår inspiration är kärlek, rättvisa, jämlikhet, 

gemenskap och ömsesidigt ansvar för en hållbar 
utveckling. 

• Insatser ska genomföras med respekt för olika 
livsåskådningar. 

• Vi är övertygade om det godas möjlighet i varje 
människa. 

 
Bangladesh 
Organisationen SUS (Sabalamby Unnayan Samity – 
hjälp till självhjälp) i nordöstra Bangladesh arbetar 
för att ge möjlighet till goda livsvillkor för de allra 
fattigaste. Projektet omfattar 40 byar och drivs med 
Sidamedel. 

Inom projektet finns plats för alla – barn i  
grundläggande skolutbildning, unga i klubbar där  
deras behov lyfts fram samt kvinnogrupper som får 
hjälp till inkomstgenererande aktiviteter.  

Männen bereds också plats och de äldre får bidra med 
sina erfarenheter. Alla får lära om ekologiskt jordbruk 
och klimatarbete; alla får lära sig om mänskliga 
rättigheter och hur dessa kan förverkligas i vardagen. 
 

 
Många av byarna har långt till sjukvård, så mödra- 
och hälsovård är ett viktigt inslag i projektet  

 
Georgien 
Genom konkret och vardagsnära stöd till etniska minoriteter 
bidrar kväkare till minskade spänningar mellan olika grupper. 
 
 
Ryssland 
Kväkarhjälpen stödjer projektet ”Neva River Clearwater” som 
går ut på att bygga förtroende och relationer mellan vanliga 
människor i Ryssland och Sverige. Man för in miljöfrågor i rysk 
skolundervisning på temat ”Fred på jorden - fred med jorden”. 
 
 
Palestina 
I Ramallah ligger Friends School, en kväkarledd skola med anor 
från 1860-talet. I skolans Learning Support Programme för 
barn med särskilda undervisningsbehov ges möjlighet för ett 
stort antal barn att gå i vanlig skola, men med anpassning till 
deras individuella behov. Kväkarhjälpen stöder undervisningen 
och möjligheten för elever att få personlig assistans.  

I Ramallah finns också Vännernas möteshus, en plats för 
andakt och sociala aktiviteter. Vännerna stöder på olika sätt 
lokalbefolkningen, men bidrar också till en internationell 
mötesplats och ett centrum för fredsarbete. 
 
I åtta flyktingläger på Gazaremsan drivs tretton förskolor av 
Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP), 
med stöd av svenska Kväkarhjälpen och norska Kvekerhjelp. 
Här får utsatta barn en trygg miljö där de kan leka och vara 
barn på riktigt. Det finns även ett nära samarbete med Gaza 
Community Mental Health Programme (GCMHP) som hjälper 
traumatiserade barn. 

 
Etiopien 
Vänner har alltid arbetat för bättre villkor för människor som 
fängslats, både under och efter fängelsetiden. Gate of Hope 
är en organisation som ger stöd till flickor som avtjänat 
fängelsestraff genom att erbjuda, ett tryggt boende, 
utbildning och hjälp till familjeåterförening. Kväkarhjälpen 
bidrar ekonomiskt via en svensk stödorganisation. 
 
 
Burundi 

 
Utdelning av gödningsmedel för bättre skördar är en liten del 
av jordbruksprojektet som drivs av lokala kväkare. Olika 
etniska grupper samarbetar för bättre skördar, god 
klimatpåverkan och hållbarhet. Projektet är en fortsättning 
på byggandet av fredsskolor på 1990-talet som det svenska 
kväkarsamfundet bidrog till för att läka såren från svåra 
etniska konflikter.  
 
 
Uganda 
Alternatives to Violence Programme (AVP) är 
ett träningsprogram som skapar 
möjlighet för deltagare att på nya och 
kreativa sätt hantera konflikter och våld.  
I samarbete med europeiska kväkar-
hjälpsorganisationer utbildas AVP-ledare 
som i sin tur ska utbilda nya ledare.  
Så bildas ringar på vattnet för fredlig samvaro.  
 
 
Zimbabwe 
Via ”Friends of Hlekweni” stöttar Kväkarhjälpen AVP-
utbildning för att minska våld mot kvinnor. Vännerna driver 
också fredsklubbar i skolor. 



 
Fler citat ur kväkartraditionen 
 
En vän visar alltid kärlek, en broder är till för att 
hjälpa i nöden.  

Ordspr 17:17 – 17 
 
Vår visshet om att varje människa inom sig bär något 
av det gudomliga ljuset leder till att vår väg måste 
vara kärlekens väg. 

Greta Langenskjöld 1970 
 
Ett steg i taget på vägen räcker. Ljus ska falla över 
nästa steg. Ju större den skaran blir, ju starkare blir 
fredens krafter i världen. Och vi är inte lämnade 
ensamma. Fred på jorden ligger Guds hjärta nära... 

Elsa Cedergren 1974 
 
Lev inte bara för er själva utan för andra. Arbeta för 
en samhällsordning som baseras på ömsesidigt 
tjänande, inriktat utöver det materiella för att berika 
allt mänskligt liv. 

Britain Yearly Meeting, General Advices 1928 
 
 

 
 
 
 
 
Med freden som riktmärke 
 
Sedan kväkarrörelsens start i England i mitten av 
1600-talet har Vännerna (kväkarna) arbetat för 
jämlikhet, enkelhet, sanning, gemenskap och fred.  
 
Övertygelsen om varje människas okränkbara värde - 
”det av Gud i varje människa” - inspirerar fortsatt till 
arbete i olika delar av världen.  
 
Ofta uttrycks fredstemat genom utvecklings-
samarbete där människor ges stöd för att komma ur 
fattigdom, för att kunna hävda sina rättigheter och 
forma en hållbar framtid. 

 
 

Den svenska Kväkarhjälpen 
 
startade med insatser i Algeriet 1963. Arbetet består 
huvudsakligen av utvecklingssamarbete – delvis finansierat av 
Sida. Kväkarhjälpen drivs ideellt av en förening inom 
Vännernas samfund och granskas av auktoriserad revisor.  
 
Vi samarbetar med våra europeiska systerorganisationer i 
utvecklingsprojekt, antivåldsprogram och med insatser för att 
bygga fred.  
 

 
 
 
Så kan du bidra:  
 
• Skänk nu - varje gåva är värdefull 
• Bli månadsgivare 
• Uppmärksamma någon på högtidsdagen genom att 

använda Kväkarhjälpens gåvokort 
• Läs och sprid våra nyhetsbrev 

 

Swish 123 900 7352  
 
 Plusgiro 90 07 35-2 

Bankgiro 900-7352 

Bank 99 6034 0900 7352, Nordea 
 

 

 
 
 
 

Kväkarhjälpen 

Quaker Service Sweden 
 

 

”Någon verklig fred kan inte bli till, medan 
folken hungrar och lider” 

Emilia Fogelklou, 1942 
 
 

 

 
 

www.kvakare.se/kvakarhjalpen/ 
 

kvakarhjalpen@kvakare.se 
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