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Det är dags att summera år 2020 - ett på många sätt annorlunda år. Så mycket av uppfinningsrikedom och uthållighet 
har krävts för att hantera konsekvenser av pandemin, och det är alltid de fattiga som drabbas värst. Vi vill berätta om 
hur några av våra partner tagit sig igenom oväntade utmaningar, förmedla senaste nytt om några av projekten och ge 
en beskrivning av hur Kväkarhjälpens ekonomi utföll under 2020. Hela årsberättelsen kan du läsa på hemsidan 
https://www.kvakare.se/kvakarhjalpen/  
Välkommen att läsa vidare! 
 

 

BANGLADESH: IT-utbildningen igång 
 
Så är då utbildningen igång! Med medel från Svenska 
Missionsrådet har Kväkarhjälpen gett förutsättningar 
för att skapa ett IT-center där utrustning och 
utbildare nu är på plats i SUS Dream Center. All 
personal ska utbildas och särskild vikt läggs vid att 
kvinnor blir trygga och kompetenta med olika IT-
verktyg.  
 
Utvecklingen av användande av digital teknik går 
snabbt i Bangladesh. För att kunna sköta sina 
personliga ärenden och – inte minst – för att kunna 
utöva påverkan på myndigheterna kommer IT-
kompetens snart att vara helt nödvändig. Personalen hos SUS lär sig för att kunna utföra sitt eget arbete mera 
effektivt, men deras ökade kompetens kommer så småningom också att kunna användas ute i byarna. 
 
En efterlängtad tredje våning med både gästrum och utbildningslokaler har just iordningställts på Dream Center. En 
högtidlig invigning av IT-centret och utbyggnaden väntar. 
 

 

GEORGIEN: Misha besöker en vagn 
 

Under februari månad inledde kväkaren Mikheil (Misha) Ezerbashvili det projekt som 
syftar till att underlätta för internflyktingar, sydossetier och abkhazier, att söka arbete. 
Misha har besökt ett tidigare militärsjukhus där flyktingarna lever under svåra 
betingelser och skriver att ”ändå förlorar de inte sitt livshopp”. I ett mindre läger i 
Tbilisi mötte Misha en mamma med två barn i deras hem, en gammal vagn. Han var 
väl utrustad med utskrifter av lediga jobb och en idé om att lära henne att skriva CV 
när han blev varse att hon hade en 
kraftig förkylning, men inte hade 
blivit testad för Covid-19. Hon 
försäkrade att det var en vanlig 
förkylning och hänvisade till kylan 
som hon inte kunde skydda sig för. 
Ytterkläder ägde hon inte. När 
Misha en stund senare åkte hem 
var det utan jacka. Någon annan 
behövde den bättre. 
 

  

https://www.kvakare.se/kvakarhjalpen/


PALESTINA: Taleen går i Friends School 
 
Att bedriva god undervisning under pandemin har 
verkligen varit en stor utmaning, säger Rana 
Mustaklem, ansvarig för Learning Support Programme 
(LSP) i Vännernas skola i Ramallah. Med digital 
undervisning förlorade eleverna inom programmet – 
många med stora inlärningssvårigheter – möjligheten 
till direkt kontakt och fysiskt stöd. När det blev möjligt 
att komma tillbaka till skolan var eleverna inom LSP 
först på plats och återseendets glädje stor, som för 
flickan på bilden.  
 
Rana vill också berätta om Taleen, som kom till 
Vännernas skola som tioåring efter några tuffa år i en 
annan skola. Hennes dyslexi och ADD var kända, men 
hon hade inte fått det stöd hon behövde och blev inte 
en flicka som kunde skriva och läsa. Genom att få 
enskild undervisning inom LSP byggdes hennes, och 
föräldrarnas, tillit snabbt upp och Taleen fick 
förutsättningar att lära. Efter bara några månader kom 
Taleen en dag hem från skolan och sa till sin mamma att 
”Jag vill läsa för dig.”  
 
Mamman beskriver nu Taleen som en lycklig flicka. Hon är trygg och hennes självaktning växer. Det är också mål som 
skolan sätter högt. 
 

 

 

 

 
BURUNDI: Trädets dag 
 
Inom projektet firas i februari varje år Trädets dag. I Kwibuka gläder alla sig åt de träd som planterades redan för 12 
år sedan och som nu är stora - de ger skugga till odlingar och lövmassa till djuren. Hela kollektiven samlas under 
Trädets dag för att plantera nya träd i sluttningar så att jorden stabiliseras. Inom några år ger träd runt husen en 
nödvändig skugga. Med god bevattning kan man i trädskuggan få rika skördar av kål, paprika, lök och morötter. Det 
är viktiga ingredienser i familjens matlagning, men ger också möjlighet att på marknaden få litet kontanter till barnens 
skolgång och, när olyckan är framme, till sjukvård och mediciner.  
 

Fler och fler vill ansluta sig till kollektiven 
och nätverken breder ut sig. Ibland är det 
inte bara trädplantering, bevattning, 
gödsling och skörd som samlar alla utan 
också fortbildning om det hållbara 
jordbruket eller att tillsammans reparera 
en skadad bro (bilden). Allt leder också till 
en ny gemenskap för bybor och grannar 
som tillhör olika folkgrupper (hutu, tutsi 
och twa) eller olika kyrkor där de gamla 
konflikterna från inbördeskriget kan 
läggas åt sidan. 

  



 
UGANDA: Tålamod och respekt istället för dömande 

 
Trots pandemin, med långvarig nedstängning och stängda 
gränser, har AVP-Uganda lyckats genomföra det mesta av sina 
planer för användandet av medel från AVP Growth Initiative.  
 
Growth Initiative är namnet på det europeiska 
kväkarsamarbete som startats att sprida AVP – och där 
Kväkarhjälpen ingår. Initiativet vill främst stödja  ”training of 
trainers” (ToT), det vill säga utbildning av utbildare. Genom ToT 
bildas ringar på vattnet och alltfler får ta del av utbildningen.  
 
 

 
AVP-Ugandas samarbete med Growth Initiative har börjat med genomförandet 
av några basutbildningar och därefter en längre utbildning för ToT. I en rapport 
från verksamheten beskriver organisationen sin tacksamhet över att ha blivit 
utvalda att ta emot medel från Growth Initiative och uttalar sin ambition att 
arbeta för spridning av AVP i både Uganda och regionen. ”Behovet av fred är 
stort och vi ser det som vår plikt att sprida fredsbudskapet genom AVP. Vi är 
hängivna vår metod och när vi nu utvecklar våra färdigheter kommer AVP-
Uganda att växa sig allt starkare.” 
 
 
 

 

ZIMBABWE: Vi hjälper fredsklubbarna att hålla igång 
 
 
Landet har haft en sträng lock-down i 
snart ett år med en ganska stor spridning 
av den sydafrikanska varianten av Covid-
19. Detta har särskilt drabbat de allra 
fattigaste. Matpaket och munskydd har 
delats ut till de familjer och lärare som 
varit i störst behov.  
 
Skolorna har alldeles nyligen kunnat 
öppna igen till barnens och 
ungdomarnas stora glädje och många 
sistaklassare hoppas nu kunna ta sina 
slutexamina.  
 
AVP-kurser har kunnat hållas vid flera 
tillfällen trots att många har haft svårt att 
ens bekosta resan till och från kursorten.  
 
Fokus för arbetet i Hlekweni har legat på kvinnor som drabbas av våld i hemmet och stöd till de lärare som är 
engagerade i fredsarbete. Det handlar dels om de populära fredsklubbarna (bilden) och dels om den 
fredsundervisning som numera lagts in som en del av skoldagen. 
 

  



EKONOMISK RAPPORT FÖR 2020 
 
Administrationskostnaderna, 81 414 kr. 
utgjorde 4 % av totalomsättningen, vilket 
väl täcks av Sida-bidrag för det ändamålet. 
 
Under 2020 samlade vi in 395 371 kr, 
varav 113 173 kr (29 %) var öronmärkta till 
specifika projekt. Vi redovisade ett 
överskott på 70 588 kr, varav 19 040 
avsatts till projekt för nästa år. Över-
skottet beror på att ett arv på 30 000 kr 
kom in sent på året. Vi avgör hur det ska 
användas under 2021.  
 
 
I kassan hade vi den 31/12 2020 totalt 
385 167 kr, varav 326 077 kr var eget 
kapital och medel avsatta för projekt.  
Skulderna på 59 090 kr består i sin helhet 
av Sida-medel som ännu inte använts för 
SUS-projektet eller som ska återbetalas till 
SMR. 
 
Den fullständiga och detaljerade 
årsredovisningen finns på Kväkarhjälpens 
hemsida. 
 

 

 

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.  
 
Inte medlem ännu? Passa på att gå med – tillsammans blir vi starkare! 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.  
 
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.  
Betala till Nordea konto: 996034 0900 7352  

   Swish: 900 73 52 
 
Bg:  900-7352 
 
Pg: 90 07 35-2 

 
 
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  
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