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Snart lägger vi ännu ett pandemiår bakom oss. Våra partner i Europa, Asien och Afrika har 

tvingats till stora anpassningar i projekten. Vi kallar det resiliens, att bygga motståndskraft, att vara 
förberedda när katastrofer inträffar. Resiliens bygger vi som enskilda och i gemenskaper. Tack för ditt 
engagemang och bidrag till Kväkarhjälpens arbete under 2021! Välkommen att fortsätta med oss in i 2022. 
 

 

 
ZIMBABWE: Handbok för fred 
 

AVP-träningen (Alternative to Violence Programme) har återupptagits efter nedstängningen, 
denna gång med mer resurspersoner. Kväkarhjälpen har bland annat bidragit till en freds-
manual: ”Ubuntu, Building Peace in Schools. A manual for secondary teachers” 
(Medmänsklighet, att bygga fred i skolan. En manual för högstadielärare). 
 
Manualen kommer att testas i 
fredsklubbar i många olika skolor 
under våren 2022. Den innehåller 
information om hur man bildar en 
klubb, samt material för lektioner om 
hur man hanterar konflikter, 

mänskliga rättigheter, kommunikation mm.  
 
Detta arbete för fred är mycket uppskattad i ett land som 
Zimbabwe, med sin långa historia av våld. 

Elever och ledare vid Mzilikazi High School Peace Club, Bulawayo 
 
 

 

GEORGIEN: Nytt projekt 
 
Kväkaren Misha Elizbarashvili är redo för ännu ett projekt med 
stöd till flyktingar i att söka arbete. I samband med Covid 19-
utbrottet föll den georgiska turistnäringen samman. Många 
flyktingar från Sydossetien och Abchazien som, tack vare sin 
flerspråkighet, varit eftertraktade hamnade i arbetslöshet. Det 
statliga understödet är minimalt och räcker inte ens till att 
köpa tidningar för att läsa platsannonser, än mindre till 
internet.  
Misha kommer att läsa annonser, besöka företag och hjälpa till 
med matchning – sporrad av att många flyktingar fick 
anställningar under projektet 2020. Projektet möjliggörs 
genom ett anslag på 1050 Euro från Kväkarhjälpen. 
 

  

ETIOPIEN: Hoppet står till våren 
 
Den svåra situationen i Etiopen hindrar inte 
organisationen FIRC från att fortsätta 
planeringen av projektet ”Gate of Hope”. I de 
nya planerna ingår ett övergångsboende för 
frigivna barn och ungdomar för snabbare ut-
slussning i samhället – eller att kunna åter-
förenas med sina föräldrar. Stödgrupper ska 
bildas och planer finns på inkomstgenererande 
aktiviteter som på sikt ska minska behovet av 
extern finansiering. 
 

 
 

BANGLADESH: Integrated Development Project (IDP) rullar trots pandemin 
 
Det pågående projektet fortsätter i full fart, inklusive arbetet med vaccinationer mot Covid-19. SUS personal har 
kunnat upprätthålla sina kontakter med byinvånarna även under pandemin. Det enda problemet är att samhällets 
skolor har varit stängda på grund av pandemin, vilket betyder att insatserna som hade planeras där har fått vänta.  
En bra nyhet är att många äldre människor i projektet nu har tillgång till internet. Kväkarhjälpen har haft Zoom-möten 
med SUS ledning för att fortsatt följa projektet. Förhoppningen är att vi kan besöka SUS på plats nästa år. 



BANGLADESH: Bilkis är inte längre rädd för datorn 
 

Bilkis Akter är 3-barnsmor och bor i Ananda bazar, i Netrakona. Hon gör ett viktigt arbete på SUS 
med att rehabilitera personer med funktionsnedsättningar. Hon är erfaren och skicklig i sitt yrke, 
men när allt fler arbetsuppgifter datoriseras har hon blivit alltmer beroende av kollegornas hjälp 
för det administrativa arbetet. Att få tid och möjlighet till grundläggande IT-utbildning har inte 
varit möjligt förrän nu, genom det utbildningsprojekt som vi berättat om tidigare. Det finansieras 
med Sida-medel som Kväkarhjälpen förhandlat fram i samarbete med Svenska Missionsrådet. 
Kväkarhjälpens givare står för den nödvändiga egeninsatsen på 5%.  

 
Bilkis ägnade 12 dagar åt IT-utbildningen, men kände inte att hon nådde ända fram. SUS utökade programmet med 
ytterligare 7 dagar för de elever som behövde få extra tid och nu känner hon sig trygg med att självständigt använda 
datorn i sitt arbete.  

 

 

 

BURUNDI: Odling för fred och framtid  
 
De olika kollektiven i Burundi fortsätter arbetet med att bereda jorden, 
gödsla och odla grönsaker och frukter. Det ger inkomster och en möjlighet 
att ge barnen skolgång samt tillgång till sjukvård när olyckan är framme. 
Att jobba tillsammans inom byn och även med  kontakter i grannbyarna 
bygger förtroende och blir ett viktigt fredsinitiativ. De gamla konflikterna 
känns mer avlägsna när man sida vid sida hackar upp jorden, planterar 
eller skördar och när man måste planera för hur man ska hantera torkan 
eller det myckna regnet. Man börjar åter delta i varandras bröllop, barnens 
dop eller när något sorgligt händer, i fester såväl som begravningar.  
 
Visionen att lära sig mer om ekologiskt odlande, att utvidga kollektiven ytterligare och att hitta nya projekt är stark 
och idéerna många. Skulle man kunna få dit turister skulle det skapa många jobb. Finns det nya grödor man skulle 
kunna satsa på för att få en egen nisch? Allt vävs samman och snart är alla inneslutna i en förtröstansfull gemenskap 
– ett fredsbyggande i det en gång så sönderslitna landet. 
 
 

 
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.  

   
Swish: 900 73 52 
 
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. 
Om du önskar få vårt medlemsbrev digitalt – kontakta kvakarhjalpen@kvakare.se 

 
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  

Bilkis fick lära sig: 
• Att hantera en Windows PC 
• Om skrivare & kringutrustning 
• Om hård- och mjukvara 
• Word, Excel, PowerPoint 
• Introduktion till Internet 
• Digital kommunikation, möten etc 
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