Stöd Kväkarnas utvecklingsarbete

Kväkarhjälpsnytt 3–2021

augusti

En sommar med efterlängtad möjlighet att åter mötas ligger nu bakom oss och vi nås av oroande rapporter om ökad
smittspridning. Frågan om tillgång till vaccin för alla är brännande. Vi är en mänsklighet, ingen är trygg förrän alla är
trygga. Våra partner kämpar med situationen.
Att behärska digitala hjälpmedel har blivit allt viktigare under pandemin. Välkommen att läsa om det pågående ITprojektet hos SUS i Bangladesh! I korta notiser från olika delar av världen kan du följa det arbete som också du - som
medlem och givare - är en del av.

PALESTINA: Skolorna öppnar igen

ETIOPIEN: Ge flickorna en chans

Eleverna inom Learning Support Programme,
Ramallah, är nu tillbaka efter sommaruppehållet.
För att elever med specifika svårigheter ska få de
bästa förutsättningar för både kunskapsinhämtning
och utvecklande av sociala färdigheter krävs fysisk
närvaro.
Programansvarig Rana Mustaklem hoppas på ett
skolår då alla kan vara på plats och vara till stöd för
varandra. Att bedriva distansundervisning har varit
en svår utmaning!!

Hur ska unga flickor och pojkar som kommit ut från
fängelse hitta ett nytt liv när de själva, men inte
samhället, är berett?
Projektet Gate of Hope arbetar med informationsspridning och påverkansarbete för att underlätta
för dem som genom organisationen får en chans
att börja om. Genom Gate of Hope kan de undvika
kriminella miljöer, få chans till utbildning som ger
jobb och ges stöd i att återuppta kontakt med
familj och vänner.

BANGLADESH: SUS kämpar på!
Den årliga nationella sorgedagen till minne av mordet på
landsfadern Sheikh Mujibur Rahman år 1975 hölls den 15
augusti. På sjukhuset, som vår partner SUS driver, högtidlighölls dagen genom utdelning av paket med förnödenheter (ris,
linser, olja, salt och ansiktsmasker) till familjer med barn med
funktionsnedsättningar.
Samtidigt bjöd SUS fattiga patienter – med fokus på kvinnor –
på medicin och behandlingar.

GEORGIEN: Ljusglimtar

RYSSLAND: Nytt initiativ på gång

Projektet med att stödja arbetslösa internflyktingar
är avslutat, men Mikheil Ezerbashvili - som både
planerat och genomfört projektet - konstaterar att
allt fler deltagare nu får arbete, bland annat inom
turistnäringen.
Mikheil fortsätter att ha kontakt med tidigare
deltagare och lämnar praktiskt stöd när så är möjligt.

Kan vi hjälpa ryska skolor att undervisa om
naturen, i naturen?
I augusti lade svenska naturskolekännare fram ett
förslag för en grupp ryska eldsjälar om hjälp med
att ta fram undervisningsmaterial. Det skulle
kunna bli en hjälp för lärare vid skolor i St
Petersburg och göra mängder av stadsbarn
bekanta med naturen.
Donationer till Kväkarhjälpen gör det möjligt att
stötta kunskapsöverföringen och initial produktion
av material.

BANGLADESH: Rapport från IT-utbildningen
Vi intervjuade Sazzadul Islam, SUS utbildningsledare i Netrakona, över en svajig videolänk. IT-infrastrukturen är en
stor utmaning i Bangladesh och på landsbygden finns bara mobilnätet att tillgå, samtidigt som de flesta i befolkningen
nu surfar flitigt på sina telefoner. Det gör att kommunikationslänkarna ständigt är överbelastade, särskilt under
lockdownperioder. Landet arbetar på kapacitetsutbyggnad och att etablera fler digitala tjänster. Många statliga
”digitala” tjänster består av ett digitalt formulär som användaren själv måste skriva ut och ta med till myndigheten.
Under våren genomförde ett 40-tal centralt SUS-anställda sin
IT-utbildning, som finansieras via ett extra anslag från Svenska
Missionsrådet. Allt har fungerat väl, såväl deltagande och
kursupplägg som teknik. De som hade lite svårare att lära fick
extra hjälp under en anpassad utbildningsperiod. Därefter har
coronarestriktionerna tvingat fram en paus, men i september
startar utbildningarna igen. Nu ser man fram mot möjligheten
att utbilda betalande personer från andra organisationer för att
på så sätt kunna göra utbildningscentret självgående och
ekonomiskt hållbart. Dessutom kommer SUS anställda på fältet
att erbjudas utbildningen.
Därutöver kommer man nu till den viktiga uppgiften att erbjuda IT-utbildning till boende i de byar där SUS är verksamt.
Här ser SUS särskilt möjligheten att hjälpa unga vuxna att förbättra sina möjligheter att komma in på
arbetsmarknaden. Detta arbete börjar nu planeras.

ZIMBABWE: Ickevåldsarbetet sprider sig
Kväkarhjälpen stödjer ett AVP-projekt (alternativ till våld) i
Zimbabwe via brittiska ”Friends of Hlekweni” (FoH).
Vännerna i Bulawayo har tillsammans med programmet för
fredsstudier på Durban University of Technology sedan 2016
erbjudit unga vuxna, våldsutsatta kvinnor, lärare och elever
träning i ickevåldskommunikation inom fredsskolornas
program. Nu hoppas projektet kunna utvidga utbudet både i
närområdet, i huvudstaden Harare och runt om i landet.
Tidigare i år meddelade FoH att de planerar att avsluta sitt stöd under 2022. Kväkarhjälpen hoppas ändå kunna
fortsätta hjälpa detta viktiga arbete. Vi återkommer om det i senare nyhetsbrev! Under tiden är det roligt att ändå
kunna berätta att vi trots pandemin kunnat stödja AVP-arbetet och att det gör stor skillnad för många.

Ditt bidrag är värdefullt och du kan öronmärka det till ett
bestämt projekt om du vill.
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. Ange ditt
postnr och din signatur i ”meddelande till betalningsmottagare”
– t.ex. ”571 40 TF” – eller skriv eller ring till oss så får du hjälp.
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Bg: 900-7352
Pg: 90 07 35-2
Nordea konto:

996034 0900 7352

Till sist: Vi hoppas på fler medlemmar, tillsammans blir vi starkare, så sprid ordet! Medlemsavgiften är 100:-/år.
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