
KVÄKARHJÄLPEN ideell förening 

Quaker Service Sweden     

The Swedish Friends Service Organisation 

 

Besöksadress: Postadress:  Plusgiro:90 07 35-2 

Kväkargården Granviksgatan 17 Org.nr. 802527–2041 

Kristinehovsgatan 6 SE-571 40 Nässjö kvakarhjalpen@kvakare.se   

Stockholm Tel: +46(0)70 732 78 65 http://www.kvakare.se/kvakarhjalpen  

 

Verksamhetsplan 2021 
 

I över 50 år har Kväkarhjälpen varit samfundets främsta organ för fredsskapande insatser i 
olika delar av världen. Uppdraget 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.” Ur stadgarna, §2. 
 

Verksamhetsmål 
 

1. Internationellt arbete 
Det internationella arbetet är kärnan i Kväkarhjälpens åtaganden. Vi bygger ömsesidiga, respektfulla 
och pålitliga relationer med partners i olika delar av världen.  
 

Bangladesh (självhjälpsorganisation Sabalamby Unnayan Samity - SUS) 

- Uppföljningar: 
- hur den nya projektplanen för 2021 – 2023 börjar implementeras i byarna 
- hur verksamheten i det nya IT-centret utvecklas. Vi har särskilt fokus på kvinnors  
  deltagande 
- hur SUS färdigställer sin nya strategi för 2021 – 2026 
- hur våra rekommendationer från fjolårets organisationsbedömning följs upp 
  Vi hoppas kunna besöka SUS under senhösten 2021. 

- Fortsätta att inspirera till ökad kunskap och informationsutbyte omkring religions- 
och övertygelsefrihet (FoRB). Planerna på en lärandevecka omkring 
konfliktkänslighet och FoRB kvarstår.  

- Förbereda inför en extern utvärdering av verksamheten under 2022. Vi samverkar 
här med Svalorna som också kommer att genomföra en utvärdering. 

                          -      Utveckla samarbetet med andra medlemsorganisationer inom SMR som också 
                                  har utvecklingssamarbete i Bangladesh.  

Burundi (kväkarlett projekt för Farming and Food Security)  

- Vi överväger möjligheten att besöka projektet för att underlätta utbytet av 
information.  

Etiopien (Gate of Hope, rehabilitering för unga kriminella flickor) 

- Följa den svenska grenens (SEFIRs) interna utveckling och samarbete med den 
etiopiska grundorganisationen. 

- Följa den pågående omorganiseringen av verksamheten i Addis Ababa. 
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Georgien (kväkarlett arbete för etniska minoriteter) 

- Följa det pågående arbete med stöd till azerbadjaner och sydossetier 
(internflyktingar) i deras kamp för att komma in på arbetsmarknaden. 

 

Palestina 

- Ramallah (Vännernas skola) 
Fortsatt stöd till Learning Support Programme (elever med 
funktionsnedsättningar). 

- Följa utvecklingen i Ramallah Friends Meeting. 

- Gaza (förskoleverksamhet via Norsk Kvekerhjelp) 
Uppföljning via våra norska Vänner som i nuläget fått nej till statliga 
biståndsmedel för verksamheten.  
 

Ryssland (Svensk-ryskt samarbete inom projektet Neva River Clearwater.) 

 
                          -     Fortsatt stöd – via öronmärkta gåvor – till miljöundervisning i skolor på temat Fred 
                                på jorden – fred med jorden.” 
 

Zimbabwe  (Hlekweni, via Friends of Hlekweni, UK. Ett projekt med utbildning som huvudområde)  

- Fortsatt stöd till AVP-verksamheten inom Hlekweni. 

 

Uganda (AVP tillsammans med kväkarhjälpsorganisationer i Tyskland, Nederländerna,   

                                Norge och Frankrike).  

- Fortsatt kontakt med projektets styrgrupp för information om projektet – som 
trots pandemin kunde genomföra merparten av planerade workshops under 2020. 
 

2. Nätverkande 
Kväkarhjälpen har en ständigt ökande kontaktyta. Vårt arbete bygger på gemenskap. 

I kväkargemenskapen 
Den årliga samlingen inom Quaker Peace & Service Consultation har på grund av pandemin ersatts 
med månadsvisa digitala samlingar. Det ger en ökad möjlighet för europeiska freds- och 
hjälporganisationer inom Europa- och Mellanösternsektionen att mötas. 

Inom projekten    
Samarbetet med SUS vänföreningar har fördjupats under arbetet med ny ansökan för 2021 - 2023. 
Det har blivit självklart att mötas i nätverksträffar och att kontakta varandra för frågor och 
information.  
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Med Svenska Missionsrådet (SMR) 
Från Kväkarhjälpen deltar vi regelbundet i handläggardagar (vidareutbildning), medlemsdagar 
(aktuell information och utbyte mellan medlemsorganisationerna) och årsmöten. Ekonomiansvariga 
kallas till särskilda möten.  
Via SMR har vi möjlighet att följa olika utbildningar, även sådana som arrangeras av Sida. Vårt fokus 
kommer att ligga på utbildning inom antikorruption och jämställdhet. 

 

3. Föreningsutveckling 

Medlems- och givarkontakter  

Under föreningens första år fick föreningen drygt 40 medlemmar.  
Vi vill bygga relationer så att medlemmar och givare väljer att vara trogna. Vår information om 
verksamheten ska vara tydlig och relevant. En ny folder ges ut under året och vi hoppas att på något 
sätt kunna bli synliga i sociala medier.  

Intern utveckling 

Som innehavare av 90-konto ställs höga krav på Kväkarhjälpen. Kraven för att genom SMR få 

Sidamedel är också höga och det administrativa arbetet är omfattande. Genom att följa vårt årshjul 

kan vi vara trygga med att alla uppföljningar kommer till stånd. I allt detta påminner vi varandra om 

att stå stadigt i kväkartraditionen.  

Avslutning 

Vi ser fram emot ett verksamhetsår där vi fortsätter att växa till som förening. Vårt fokus är alltid de 
människor som vi möter i de olika projekten.  

Kväkarna över hela världen uppmuntras att »Var mönster, var exempel i alla länder och på alla 
platser, öar och nationer, varhelst ni kommer, så att ert uppträdande och ert liv kan predika bland 
alla sorters människor, och tala till dem. Då kommer ni att vandra frimodigt över världen och svara 
på det av Gud i var och en.» George Fox, 1624–1691 
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