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På en global skala är vi medelstora. Det är dock viktigt att komma ihåg
att det centrala målet för vår verksamhet inte alltid är antalet hjälpmottagare,
utan hjälpens kvalitet och tillgänglighet även i svåra förhållanden. Våra
programländer ligger oftast i krigsområden eller i övrigt utsatta verksamhetsmiljöer. När vi talar om kvaliteten på vårt arbete är det ytterst viktigt
att hitta yrkeskunnig och engagerad personal.
Världen befinner sig ändå i ständig förändring, vilket också är en av de
största utmaningarna för Kyrkans Utlandshjälp. När jag skriver detta förord
har olika mörka moln tornat upp sig över världen. Covid-19-pandemin har
ett grepp om invånarna i såväl Finland och andra europeiska länder som
invånarna i utvecklingsländer. Begränsningarna förhindrar den normala
verksamheten och påverkar ländernas ekonomi allvarligt och därmed
också enskilda människors liv.
I framtiden måste vi vara beredda på globala begränsningar och utmaningar. Vi kommer att fortsätta bygga på redan uppnådda mål, men samtidigt
förstärka samhällenas förmåga att klara effekterna av pandemin. Jämfört
med 2019 är framtidsutsikterna mycket annorlunda för 2020-talet. Window-Close
Jouni Hemberg
Verksamhetsledare

”DET CENTRALA MÅLET FÖR VÅR
VERKSAMHET ÄR INTE ALLTID ANTALET
HJÄLPMOTTAGARE, UTAN HJÄLPENS
KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET.”

TATU BLOMQVIST

2019 VAR EN TÄMLIGEN POSITIV PERIOD för Kyrkans Utlandshjälp vad
gäller utveckling och verksamhetens tillväxt. Året visade att de tre teman
som står i fokus för Kyrkans Utlandshjälps arbete – rätt till högklassig
utbildning, rätt till utkomst och rätt till fred – alltjämt är centrala när man
ser på situationen i världen. Man skulle till och med kunna säga att de
blir allt viktigare.
Utbildning, utkomst och fred utgör grundpelare som tillsammans bär
upp hela samhällen. En människa med utbildning kan trygga sin utkomst.
En människa med utkomst har hopp. Därför påverkar både utbildning och
utkomst också freden i samhällen. Fred är också en grundförutsättning
för såväl utbildning som utkomst.
I våra programländer har man förstått vikten av dessa tre baselement
och därför är det en glädje att se hur man vill utveckla utbildningssystemen och utbildningens kvalitet i dem. Några av framgångarna för Kyrkans
Utlandshjälp under 2019 var det landsomfattande införandet av enhetliga
undervisningsplaner för yrkesutbildning i Sydsudan och etablerandet av
studiehandledning som en del av skolsystemet i Kambodja och Myanmar.
Kvinnobankens mikroföretagarprojekt och arbetet med att starkare
koppla våra yrkesutbildningsprogram till företagarutbildning har skapat
en säker utkomst för tiotusentals familjer och nya unga företagare. Stödet
för unga företagare är särskilt viktigt i utvecklingsländer i Afrika och Asien,
där antalet arbetsplatser ännu inte motsvarar den växande befolkningens
behov av sysselsättning. Som vi konstaterat leder utkomst till hopp. Vilken
förälder vill inte kunna försörja sin familj själv?
För att kunna skapa utkomstmöjligheter måste man hitta nya metoder
för utvecklingssamarbete. 2019 inledde vi vår investerings- och utlåningsverksamhet via FCA Investments. FCA Investments är såsom namnet
antyder en investeringsverksamhet som syftar till att stärka små och
medelstora företag i högriskländer. Ett helt nytt område för oss under
2019 var utvecklingen av företagande i kreativa branscher. Resultaten var
tämligen lovande, och vi tror att kreativa branscher i framtiden kommer
att utgöra ett viktigt nytt område i utvecklingen av utkomstformer.
I en värld som är i ständig rörelse är det glädjande att även verksamheten
i vårt nätverk för fredsarbete växte och expanderade speciellt i Asien. Det
är viktigt att viljan till fred föds och växer i samhällena själva, och speciellt
viktigt är det på ställen där många olika verkligheter lever sida vid sida.
Fred är att söka en gemensam grogrund och gemensamma synvinklar.
Kyrkans Utlandshjälps verksamhet i humanitära situationer har förändrats
allt mer till att hjälpa flyktingar i samarbete med FN:s flyktingkommissariat
och länder som tar hand om flyktingar. Det är viktigt att också människor
som tvingats fly har möjlighet till högklassig utbildning. Denna strävan
har också stått i fokus för vår verksamhet de senaste åren. I till exempel
Östafrika är redan kring 1 800 lärare anställda av Kyrkans Utlandshjälp i
olika undervisningsprogram.
Förra året var också positivt för Kyrkans Utlandshjälps ekonomi. Våra
givares och understödares förtroende syntes i form av ökade intäkter,
varav en procentuellt större del än tidigare riktades till utgifter för ordinarie
biståndsprogram. Kyrkans Utlandshjälp är Finlands största internationella
hjälporganisation. I slutet av året arbetade ca 2 200 personer i vår organisation. Förutom de 14 länder vi är verksamma i arbetade de även i flera
europeiska länder och i Nordamerika.
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KLIMATVERKTYG

KLIMATVERKTYGET ÄR EN DEL AV
KYRKANS UTLANDSHJÄLPS ARBETE

VILLE NYKÄNEN

VI KAN INTE FÖRBISE klimatförändringen och dess effekter
i humanitära operationer och utvecklingssamarbete.
Den snabbt och okontrollerat fortskridande klimatförändringen är en av vår
tids största frågor. Klimatförändringen hotar levnadsmiljöer, fred, människors utkomst och därigenom all utveckling runt om i världen, och det går
inte heller att förbise i humanitära operationer eller utvecklingssamarbete.
Därför beaktar vi klimatförändringen i Kyrkans Utlandshjälps arbete.
Vårt arbete fokuserar alltjämt på högklassig utbildning, möjligheter till
utkomst och fred. Vi kommer inte att förvandlas till en klimatorganisation
på 2020-talet. Vi gör något mer pragmatiskt. 2019 utvecklade vi ett klimatverktyg som hjälper oss beakta klimatförändrings- och miljöperspektiv
på ett mer systematiskt sätt som en del av all vår verksamhet, oavsett
om det sker i våra program eller på vårt huvudkontor.
Klimatförändringen sägs ofta förstärka andra hot. Den orsakar bland
annat extrema väderfenomen, gör torra perioder ännu torrare, monsunregnen ännu kraftigare och väderfenomen mycket svåra att förutse. De
som främst och mest dramatiskt lider av klimatförändringarnas effekter
är just de människor vars möjligheter att bereda sig inför extrema fenomen och naturkatastrofer redan är som sämst till exempel på grund av
fattigdom eller vars utkomst är knuten till exempelvis jordbruk, som är
känsligt för väderfenomen.
Om man inte lyckas stoppa klimatförändringen kommer den i allt högre
grad att påverka till exempel livssmedelssäkerheten, tillgången till rent
vatten, beboeligheten i olika geografiska områden, globala flyttrörelser
och till exempel framtida utkomstmöjligheter i världens fattigaste länder.
Kyrkans Utlandshjälps arbete har sedan länge tangerat klimatförändringen och beredskapen inför den. Vi har speciellt i våra programländer i
Asien och Afrika genomfört projekt som syftar till att förbättra den lokala
beredskapsnivån för naturkatastrofer. I våra program som strävar efter
ökade utkomsmöjligheter har vi varit med och skapat en hållbar utkomst
för jordbruksberoende samhällen genom att stöda utbildning som ökar
människors kunskaper om bättre odlingsmetoder och -växter sett till
förhållandena.
Vi har alltså redan arbetat utifrån ett klimatförändringsperspektiv. Nu
tar vi detta arbete ett steg längre. Vi begrundar i allt högre grad allt vårt
arbete utifrån vilken utbildning och utkomst kan stå på en stabil grund
i framtiden och söker samarbetsorganisationer som har kunskap om
klimatvänligt projektarbete.
Extrema väderfenomen och problemen och instabiliteten som klimatförändringen orsakar hotar lokala näringar och levnadsförhållanden
och även resultaten av Kyrkans Utlandshjälps arbete. Som aktör inom
humanitärt biståndsarbete mäter vi framgången av vårt arbete framför allt
genom uppnådd förändring. Även ur detta perspektiv måste vi ta hänsyn
till klimatet i alla skeden av våra projekt för att kunna arbeta effektivt. Window-Close
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VI TAR HÄNSYN TILL KLIMATET
I ALLA SKEDEN AV VÅRA
PROJEKT FÖR ATT KUNNA
ARBETA EFFEKTIVT.
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VÅRT ARBETE I VÄRLDEN

VERKSAMHETSLÄNDER 2019
Exempel på vårt arbete under år 2019.
AFRIKA
1

Centralafrikanska republiken

2

BISTÅNDSARBETE OCH STÖDFUNKTIONER 2019

Sydsudan

Fredsarbetet i Centralafrikanska republiken
nådde 14 030 människor. Fredsklubbar för
unga grundades i tre städer. Där får ungdomarna lära sig om medborgerliga rättigheter,
fred och hur man kontrollerar ryktesspridning.
PATRICK MEINHARDT

”Kristna och muslimer lever
idag i samförstånd. Tack vare
gemensamma samtalstillfällen
har människorna numera färre
fördomar om varandra.”

SUMY SADURNI

Kommunikation 1,6 %

”Vi är företagare och hemmamammor. Vi ingriper i gräl innan
de blir sammandrabbningar. De
unga lyssnar på oss eftersom vi
är som mammor för dem. Med
stöd av KUH har vi lärt oss agera systematiskt och våldsamheterna har minskat. Själv
har jag hittat min lycka i friheten att röra mig
och bygga upp ett eget liv och jag önskar att
andra får samma möjlighet.”

Kyrkligt arbete och intressentarbete 2,2 %
Administration 3,3 %
Medelanskaffning 5,1 %

11

Christ-Christopher Vounda, 20, medlem i fredsklubben för
unga

ERIK NYSTRÖM

3

Uganda

”Först var jag tvungen att avbryta
skolan när jag blev gravid. Sedan
flydde jag med min mamma och
mina systrar från Sydsudan till
Uganda. Min dotter föddes när jag
var 14 år och jag var borta från skolan i många
år innan jag antogs till KUH:s program för accelererat lärande för att ta igen de förlorade åren.
Jag njuter av skolan och av att se mina vänner
där. Jag drömmer om att bli sjuksköterska.”

8

4

5

1

Kenya

2

I den torkdrabbade Baringoregionen stödde
vi byggandet av vattensystem som uppfyller
vattenbehovet hos 27 725 människor.
5

3
4

Eritrea
7

Somalia

Vårt arbete i Eritrea nådde 241 personer, varav
196 är hörselskadade.

PATRICK MEINHARDT

Genom utbildning stödde vi 4 259 barn och
unga som på grund av extrema väderfenomen och konflikter varit tvungna att fly från
sina hemtrakter till flyktingläger i Baidoa. Vårt
stöd i regionen inkluderade även lönekostnaderna för 58 lärare.
”När en kvinna lär sig något får
hela samhället en lektion. Kvinnorna sköter oftast om barnen,
och genom att utbilda kvinnor
ger vi barnen ett så bra liv som
möjligt. Våra elever är i en sårbar situation.
När de får möjlighet till utbildning blir vårt
land mer jämställt. Jag vill ge dessa barn och
unga en möjlighet att påverka sina liv.”
Habibo Mohamed Nur, 23, lärare, Baidoa, Somalia
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Moçambique

Under 2019 riktade vi totalt 462 778 euro ur
vår katastroffond och våra insamlingsmedel
till Sofalaprovinsen i Moçambique för att
stöda återuppbyggnadsarbetet efter orkanen
Idai.
Vi levererade nödhjälp genast efter
katastrofen och genom vårt program
inom utbildningssektorn kunde 3 169
barn fortsätta gå i skolan. Vi byggde fyra
skolbyggnader och försåg barnen och
skolorna med läromaterial. Lärarna fick
också en utbildning i psykosocialt stöd.
Byggprojekten anställde lokal arbetskraft och
hjälpte dem således med en utkomst efter
naturkatastrofen.

8

6

Samm

46,3

Samia, 18, flyktingbosättningen i Bidibidi, Uganda
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10

9

Joyce Arkello, 48, Pibor, Sydsudan

Liberia

I Liberia främjar vi fångarnas rättigheter med
stöd av EU tillsammans med den lokala
frivilligorganisationen Serving Humanity for
Empowerment and Development (SHED).

MELLANÖSTERN
9 Israel och de
palestinska områdena
I Israel anordnade man 80 utbildningstillfällen om samhällsaktivism och om förebyggande av våld i hemmet, beväpnat våld och
diskriminering.

3 M€

Syrien

11

Jordanien

16 524 elever i Syrien fick en skoluniform

995 syriska flyktingar i flyktinglägren Za’atari

och tillbehör för skolgång. Med vårt stöd fick
dessutom 403 elever stödundervisning och
vi reparerade sex skolbyggnader.

och Azraq studerade med vårt stöd till sömmerskor, frisörer, mobiltelefonsreparatörer och
jordbrukare. Vi hjälpte också ungdomarna att
hitta kontakter till arbetslivet.

I slutet av 2019 beviljade vi 100 000 euro
ur vår katastroffond för att dela ut nödhjälp i
Hasakah i nordöstra Syrien.

288 människor deltog i våra företagar
utbildningar.
MOHAMMAD NEDAL AL ABOUD

I östra Jerusalem fick 58 palestinska barn en
frivillig mentor och deltog i handledd verksamhet efter skolan.
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”I Syrien hade jag en underbar
barndom bland människor jag
älskade. Jag var ett mycket
aktivt barn. Jag minns ännu
hur jag spelade fotboll med
mina vänner. Här i lägret bor vår familj på nio
personer i ett skydd byggt av två containrar.
Nu går jag i sjätte klass och älskar att lära
mig engelska. Jag kunde inte läsa engelska
tidigare, men det har hjälpt mig mycket att
delta i engelskakurserna. När jag blir stor vill
jag bli naturvetenskapslärare.”
Seedra Omran Al Shayb, 12 år, flyktinglägret i Azraq,
Jordanien

12

14

13

ASIEN
15

12

Nepal

13

1 900 unga och barn från etniska minoriteter

2 574 barn och unga fick utbildning och möjlighet att fortsätta sina studier och 26 lärare

Vi gav nödhjälp till 6 156 katastrofdrabbade
människor i fem olika regioner. Totalt fick
3 193 översvämnings- och jordbävningsdrabbade människor stöd i form av kontantbistånd.

14

Biståndsarbete 87,9 %

= Kyrkans Utlandshjälps landskontor
Närmare ekonomiska uppgifter
finns på sidorna 34–37.

fick utbildning i studiehandledning, psykologi
och barns rättigheter.

Bangladesh

Vi genomförde ett programsamarbete med
fokus på utbildning och kvinnor tillsammans
med vår danska systerorganisation. Deltagarna var Rohingya-flyktingar i flyktinglägret
Cox’s Bazar. 748 flickor och kvinnor lärde sig
att läsa och skriva med stöd från oss.

Myanmar

Vi delade ut humanitärt bistånd till 4 347
interna flyktingar i delstaterna Kachin och
norra Shan.

samt fattiga, tidigare livegna och dalitfamiljer
fick stöd inom grundutbildning och yrkesutbildning.

15

Kambodja

8 497 elever deltog i studiehandledning.
KATI KASKEALA

manlagt

VÅRT ARBETE I VÄRLDEN

”Liksom många andra kvinnor
i mitt samhälle har jag utsatts
för våld i hemmet. Vi har fått
hjälp med diskussioner och
medling, och nu är jag försiktigt
optimistisk när det gäller mitt
äktenskap.”
Sak Dam, mor till fem barn,
Kampong Speu, Kambodja
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AFRIKA

Afrika är de unga
företagarnas kontinent

Uganda
I Somalia stöder Kyrkans UtUganda har tagit emot fler flyktingar än
landshjälp kvinnors aktiva roll
något annat land i Afrika. I Uganda stöder
i samhället. Habibo Mohamed
Kyrkans Utlandshjälp högklassig utbildning, Nur, 23, är lågstadielärare
i en av skolorna i Baidoas
företagande bland kvinnor och unga samt
flyktingläger.
övergång från utbildning till arbetslivet.
Merparten av invånarna i flyktingbosättningarna i norra och sydvästra
Uganda är kvinnor och unga. I dessa områden lever de som kommit till
landet som flyktingar sida vid sida med ugandier.
2019 stödde vi företagarutbildning och studiehandledning åt 1 610 unga.
Nästan alla genomförde studierelaterad arbetspraktik.
Kvinnobankens spargrupper nådde 8 394 kvinnor som drog nytta av
utbildningar, sparande och lån från grupperna till kvinnliga företagare.
I Kamwenge, Wakiso och Yumbe grundade kvinnor 1 038 företag under
året. Enbart i Kamwenge fick kvinnornas spargrupper ihop 107 341 euro.
Utbildningsarbetet som vi stöder nådde 67 997 grundskoleelever och
8 961 andra stadiets elever i landet. Under året stödde vi byggandet av
49 klassrum i Uganda och eleverna i dessa skolor fick skolmaterial. Vi
delade dessutom ut hygienpaket till flickor så att de inte behöver avbryta
sin skolgång på grund av menstruation.
Utbildningen av lärare är en av hörnstenarna i att säkra en högklassig
utbildning. Totalt deltog 2 605 lärare i våra utbildningar i pedagogik, klasshandledning och psykosocialt stöd.
Arbetet i Uganda nådde totalt 119 095 människor förra året.
Sydsudan
Den konfliktorsakade flyktingsituationen och extrema väderförhållanden försvårar tillgången till mat och barnens möjligheter till skolgång i

8
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PATRICK MEINHARDT

I AFRIKA ARBETAR VI framför allt med att trygga en hållbar utkomst för unga och kvinnor. Särskilt flyktingar som
lämnat sina hem på grund av konflikter har ofta avbrutit
sin skolgång eller aldrig ens börjat skolan. Grund-, företagaroch yrkesutbildning skapar trygghet och framtidsutsikter.
Förutsättningen för utbildning är ett stabilt samhälle, vilket
vi arbetar för genom långsiktigt fredsarbete i konfliktkänsliga
områden.

AFRIKA

Kyrkans Utlandshjälp 2019
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ELISA IANNACONE / DKH

FREDRIK LERNERYD

AFRIKA

1.

2.

SUMY SADURNI

FINANSIERING
Kat.fonden (med Gemensamt
Ansvar) 1,6 M€
Kvinnobanken 0,8 M€
Privatpersoner,
samfund och
företag 4,8 M€

Utrikesministeriet
5,3 M€

Sammanlagt

27,7 M€

Församlingarna
1,8 M€

SUMY SADURNI

Internationell finansiering
13,4 M€

PATRICK MEINHARDT

3.

”Före inbördeskriget hade vi stora odlingar och tillräckligt med mat. Vi
lämnade allt bakom oss när vi flydde till Uganda, och åkrarna vissnade.
Nu har det lugnat sig i Yei. Kontantbistånden var till stor hjälp när vi
kom tillbaka för att börja om på nytt. Min bror Pascal avslutade sina
jordbruksstudier med hjälp av stödet och vi har sått åkrarna. Till näst
ska vi öppna en livsmedelsaffär.”
Syskonen Stella, 28, och Pascal, 25, Yei, Sydsudan

4.
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AFRIKA

Sydsudan. Utan utbildning är det svårt att
hitta utkomstmöjligheter.
Kyrkans Utlandshjälps utbildningsarbete
nådde
40 797 barn och unga i landet. Vi
2. Ordföranden för kvinnornas
spargrupp Adah Tukahirwa
stödde dem med läromaterial och stu(i mitten) övervakar insättdielokaler. I Sydsudan är det mycket svårare
ningarna under gruppens möte
i Kamwenge i Uganda.
för flickor än pojkar att få gå i skolan, men
2019 var nästan hälften av skoleleverna
3. Joyce Arkello Wavu, 48, är
mamma till åtta barn och
flickor. Vi har bidragit till att sända barn
medlem i en fredsgrupp för
till skolan genom att stöda familjer med
kvinnor i Pibor i Sydsudan.
kontantbistånd och genom odlings- och
4. Christ-Christopher
fiskeutbildningar. Föräldrarna har i samVounda är medlem i en av
fredsklubbarna för unga i
band med utbildningarna fått till exempel
Centralafrikanska republiken.
frön till odlingsväxter, vattenpumpar och
fiskeredskap.
Vi stödde totalt cirka 2 028 odlare i landet, vilket har stor inverkan på
den lokala matproduktionen. Dessutom fick 2 325 familjer kontantbistånd
genom oss i Fangak och Yei. Med kontantbistånd kan framför allt ensamförsörjande kvinnor stöda sina barns skolgång med mat och genom att
etablera matstånd eller restauranger.
Tillsammans med undervisningsministeriet i Sydsudan har vi utvecklat
landets första läroplaner för yrkesutbildning. De infördes i Sydsudan 2019.
Genom de program som vi stöder utbildade sig totalt 490 unga till bland
annat frisörer, sömmerskor och byggnadsarbetare.
Vi hjälpte lokala samhällen leda fredsprocesser. I delstaten Boma ordnade de unga två idrottsevenemang med fred som tema. Kvinnoledda
dialoger i Gumuruk, Pibor och Lequangue ledde i sin tur till färre lokala
våldsamheter. I Pibor rapporterades tidigare år kring fem incidenter i veckan,
nu är antalet i genomsnitt en per vecka.
1. Jose Vicente Muzolande,
23, hämtade mathjälp i
Moçambique efter orkanen
Idai.

Somalia
De flera årtionden långa våldsamheterna gör Somalia till ett av världens
mest utsatta och fattigaste länder. Inbördeskriget, som startade 1991, gjorde
att landets centralstyre rasade, vilket också gav fotfäste åt extremistgrupper
som orsakar instabilitet.
Kyrkans Utlandshjälp stödjer stärkandet av statliga strukturer i Somalia
samt kvinnors ställning i samhället.
2019 utformade vi i samarbete med Fredsnätverket för religiösa och
traditionella aktörer och 1 104 påverkare ett ramavtal som främjar nationell
försoning i Somalia. Avtalet godkändes i ministerrådet, vilket utgör en
viktig milstolpe för försoningsarbetet i Somalia.
Vi stödde också grundandet av ett nätverk av kvinnoorganisationer
i sydvästra Somalia. Nätverket främjar en författning som syftar till att
säkerställa en kvot på 30 procent kvinnlig representation inom politiken
och i förvaltningsstrukturer. Nätverket består av 207 kvinnor som deltagit
i KUH:s påverkansutbildning.
I slutet av året behövde 5,2 miljoner människor i Somalia humanitärt
bistånd på grund av konflikter, den interna flyktingsituationen samt
översvämningar och torka.
Kenya
Kenyas ekonomi växte fort på 2010-talet. På landsbygden lever ändå merparten av människorna fortfarande i byar som saknar el och rinnande vatten.
Knappa naturresurser orsakar regionala konflikter mellan olika stammar.
Torra perioder och översvämningar har också prövat Kenya de senaste åren.
2019 gick totalt 21 909 barn och unga i skolor stödda av Kyrkans
Utlandshjälp i delstaterna Turkana, Marsabit och Garissa. Vi tryggade
tillgången till vatten för elever i skolor i torkdrabbade områden genom
nya vattensystem och -behållare.
I norra Kenya sjönk antalet våldsamma incidenter under 2019 i områden
där vi hjälpte människor hitta en stabil utkomst åt sig själva. I till exempel
Baringo hjälpte vi en grupp invånare att starta honungsproduktion.

5 828

elever (varav 3 278 flickor) deltog i programmet
för accelererat lärande i Uganda, där eleverna
tar igen de skolår som de förlorat till exempel på
grund av konflikter eller barnäktenskap. UGANDA

Unga och kvinnor har haft en viktig roll i fredsarbetet i Baringoregionen,
där man skapar sämja mellan stammar som stridit mot varandra. Vi har
regelbundet fört samman över 270 tidigare krigare och tio samtalscirklar
för kvinnor och ordnat till exempel idrottsevenemang i försoningsanda.
Centralafrikanska republiken
Centralafrikanska republiken räknas till ett av världens mest utsatta och
fattigaste länder. Långvariga oroligheter, politisk instabilitet och etniska
konflikter har skadat landets utveckling och lett till söndervittrande av
grundläggande tjänster och samhällsstrukturer.
Kyrkans Utlandshjälp fortsatte fredsarbetet i landet och stöttandet
av utbildning och utkomst under 2019. Vi arbetar i huvudstaden Bangui
och i landets västra del.
Målet med vårt fredsarbete i Centralafrikanska republiken är att återuppbygga samhället som splittrats av konflikten och främja en fredlig
samexistens mellan olika befolknings- och trosgrupper.
I Bangui och i Bozoum och Berbérati i landets västra delar etablerades
fredsklubbar för unga, där de får information om medborgerliga rättigheter
och lär sig dämpa konflikter och ryktesspridning samt bevara fred. Verksamhetens viktigaste mål är att göra unga till fredssändebud.
Vi fortsatte vårt arbete för att trygga skolgång för barn och unga i landets
västra delar. 2019 omfattades totalt 42 622 centralafrikanska barn och
unga av vårt arbete. Dessutom fick 396 icke-läskunniga kvinnor lära sig läsa.
Arbetet med att stärka verksamheten i föräldraföreningar och upplysa
föräldrar om vikten av utbildning fortsatte under 2019. Under året ordnade
vi 22 utbildningar med totalt 14 030 deltagare.
Vi främjade utkomsten för kvinnor i utsatt ställning genom att ge
dem stöd för att grunda småföretag. Under 2019 fick 21 kvinnogrupper
jordbruksutbildning, frön till odlingsväxter och verktyg. Dessutom deltog
sex kvinnogrupper i en utbildning i boskapsskötsel, varefter de fick stöd
för att köpa grisar.
Eritrea
Slutna Eritrea är ett av världens yngsta och fattigaste länder. Vi arbetade
för att förbättra utbildningen för hörselskadade barn och unga i landet och
kvaliteten på lärarutbildningen. Vårt arbete i Eritrea nådde 241 människor,
varav 196 var hörselskadade.
Vi har som enda aktör i landet ordnat yrkesutbildning för hörselskadade
unga. 2019 utexaminerades 35 unga från sömmerskeutbildningen i skolorna
för hörselskadade i Asmara och Keren. Dessutom deltog 54 yrkes- och
grundskoleelever och undervisningspersonal i vår företagarutbildning.
Vi stödde utbildningen för hörselskadade barn genom att ordna digitala undervisningsverktyg och utbildning i hur de används i skolorna för
hörselskadade i Asmara och Keren. Utöver eleverna deltog även 24 lärare
i utbildningen.
Etiopien och Eritrea tecknade ett fredsavtal 2018, men tvärtemot
förväntningarna var KUH:s och andra internationella aktörers verksamhetsförutsättningar i Eritrea mycket begränsade 2019. Vi följer landets
utveckling genom vårt påverkansarbete. Window-Close
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ASIEN

Bättre utkomstmöjligheter och
studiehandledning i Asien

Kambodja
Kambodja lider allvarligt av torka och hetta, vilket förstärks ytterligare av
klimatförändringen. Som en del av KUH:s arbete har jordbrukarna fått lära
sig nya odlingsmetoder, vilket förbättrat skördarna. 130 regnvattenbehållare,
tolv vattenbassänger samt ett vattensystem införskaffades till utsatta
hushåll och lokalsamhällen.
Att erbjuda och utveckla studiehandledning är en viktig del av vårt
arbete i Kambodja. 8 497 elever (varav 55 procent kvinnor) deltog i studiehandledning. Handledningen ökade deltagarnas kunskaper om utbildning
och karriär. Vi var med och ordnade två karriärevenemang med totalt 4
325 deltagare i Battambangprovinsen, där deltagarna fick information om
karriär- och utbildningsmöjligheter.
Tillsammans med våra samarbetspartner stödde vi också företagandet i
Kambodja. 134 lantbrukare fick stöd i grönsaksodling och hönsuppfödning.
Dessutom grundades 22 odlargrupper och 24 småföretag med stöd från
oss. Tack vare dessa grupper blev det enklare att få ut jordbruksprodukter
på marknaden i närområdet.

12

Kyrkans Utlandshjälp 2019

Kat.fonden (med Gemensamt
Ansvar) 0,1 M€
Kvinnobanken 1,0 M€
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357
137
792
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6 156
44
590

Internationell finansiering
1,0 M€

personer deltog i 17 kurser i odling som anpassas
efter klimatförändringen. KAMBODJA
blev egenföretagare, 134 inom jordbruk och tre
inom annan företagsverksamhet. KAMBODJA
blev egenföretagare, 724 av dem var kvinnor. NEPAL

personer från olika intressegrupper deltog
i 42 samtal och utbildningar. NEPAL
fick nödhjälp i fem olika regioner efter
naturkatastrofer. Av dessa fick totalt 3 193
översvämnings- och jordbävningsdrabbade
människor stöd i form av kontantbistånd. NEPAL
unga fick jobb efter att ha fått
yrkesutbildning. MYANMAR
personer i sårbar ställning fick jobb, varav
96 procent var kvinnor. MYANMAR

”Jag vill utöka odlingarna och säkra att
barnen kan fortsätta sin skolgång.”
Den tidigare livegna arbetaren Sushila Chaudhari
lever med sin familj i västra Nepal. Hon har fått
stöd från KUH för jordbruk och familjen är nu
självförsörjande.

TATU BLOMQVIST

Nepal
Klimatförändringens effekter syns i Nepal till exempel genom minskade
regnmängder. Torkan påverkar jordbruket. Förstörelsen i naturkatastrofutsatta Nepal orsakade hårda vindar, översvämningar och jordbävningar. Vi
gav nödhjälp till 6 156 katastrofdrabbade människor i fem olika regioner.
Totalt fick 3 193 översvämnings- och jordbävningsdrabbade människor
stöd i form av kontantbistånd.
Kärnan i vårt arbete består av att stöda jämställdhets- och utkomstmöjligheter för sårbara grupper, speciellt kvinnor, tidigare livegna arbetare
och daliter. En självständig utkomst för kvinnor ger dem uppskattning i
samhället. Kvinnornas deltagande i offentliga evenemang har ökat i Nepal,
vilket stöder deras frihet och ökar deras självkänsla. Kvinnors rättigheter har
försvarats i bland annat anti-våldskommittéer som grundats av andelslag
och som stöder offer för våld i hemmet.
Andelslagsverksamhet stöder människor i att trygga en självständig
utkomst i Nepal. De 28 andelslag vi stöder fungerar väl och deras förvaltning har utvecklats. Förutom ökade kunskaper och färdigheter är också
andelslagens garantifria lån en viktig orsak till småföretagens framgång
och de tryggar en kontinuitet och tillväxt för företagen.

FINANSIERING

VEERA PITKÄNEN

STUDIEHANDLEDNING har blivit en del av den officiella
undervisningsplanen i Kambodja som ett resultat av Kyrkans
Utlandshjälps (KUH) långsiktiga arbete. 2019 utvecklades
studiehandledningen ytterligare även i Myanmar och Nepal.
Utöver utbildning siktar vårt arbete i Asien också på att skapa
en hållbar utkomst speciellt för kvinnor och för människor
som i övrigt är i en diskriminerad ställning. Klimatförändringen
påverkar jordbruket på flera ställen. 2019 gav vi nödhjälp i
Myanmar och Nepal.

ASIEN

GARANTIFRIA LÅN ÄR EN VIKTIG
ORSAK TILL SMÅFÖRETAGENS FRAMGÅNG
OCH DE TRYGGAR EN KONTINUITET
OCH TILLVÄXT FÖR FÖRETAGEN.

Myanmar
I Myanmar, som lider av lokala konflikter, stödde Kyrkans Utlandshjälp
unga människors deltagande i fredsarbete samt dialog mellan religioner.
Fem ungdomsgrupper fick ungdomar att delta i fredsarbetet genom att
anordna möten och utbildningstillfällen.

Tillsammans med vår samarbetsorganisation Kachin Baptist Convention (KBC)
levererade vi nödhjälp i Myanmar genom
att dela ut kontantbistånd för basutkomst
till 858 hushåll i lägren för interna flyktingar i Kachin och norra Shan.
2019 var utvecklingen av studiehandledning ett viktigt fokusområde
i vårt arbete i Myanmar. Lokala lärare erbjöds dessutom utbildning i
pedagogik, psykologi och barns rättigheter. Under året började tolv av
studiehandledarna som deltog i utbildningen med studiehandledning i
skolorna. Totalt fick 2 574 barn och unga stöd för att fortsätta sin skolgång.
Vi stödde också sysselsättning och ekonomisk frihet speciellt för kvinnor och unga i sårbar ställning genom utbildning och ekonomisk hjälp.
Under året grundades kvinnogrupper i lokalsamhällena för att stöda
utkomst som stärker ett självständigt beslutsfattande. Som en del av
kvinnogruppernas verksamhet utvecklades också en beredskapsplan i
händelse av väpnade konflikter. Window-Close
Nepalesiska Dakshina
Chaudary utbildade sig till
svetsare med KUH:s stöd.
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MELLANÖSTERN

Levnadsförutsättningar för flyktingar i
Mellanöstern, mödrar stöder unga i samhället

Jordanien
Den stora mängden flyktingar från grannländerna påverkar det jordanska
samhället på flera sätt. I slutet av förra året levde över 744 000 människor
som flyktingar i landet, de flesta av dem syrier.
Vi främjade utkomstmöjligheterna för jordanska och syriska ungdomar
och unga vuxna genom att erbjuda dem både yrkesutbildning och kunskap
om företagande. Vi stödde grundandet av företag och arbetspraktik samt
erbjöd ungdomar handledning i yrkesval.
Tillsammans med andra organisationer utarbetade vi rekommendationer för att underlätta registrering av företag som drivs hemifrån av
syrier i Jordanien.
Dessutom anordnade vi fortbildning för lärare och möjligheter för vårdnadshavare att diskutera vikten av utbildning och till exempel skadligheten
med barnäktenskap.
I våra projekt sysselsatte vi människor med flyktingbakgrund som bland
annat lärare, lägersamordnare, städare och väktare.

Israel och de palestinska områdena
I Israel och de palestinska områdena arbetade Kyrkans Utlandshjälp
under 2019 i östra Jerusalem, i Ramallahområdet på Västbanken och
i Israel. Arbetet fokuserade på att stöda högklassig utbildning och lokal
medborgarverksamhet.
På Västbanken erbjöd volontärer i nätverket Lärare utan gränser fortbildning åt 152 lärare, rektorer och studiehandledare, som valts ut bland
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64
78
160
152

yrkesstuderande flyktingar deltog med vårt
stöd i företagarkurser och fick en startpeng och
redskap för sitt yrkesutövande. JORDANIEN
nya företag grundades genom våra företagar
utbildningar och startbistånd. JORDANIEN
syriska lärare fick fortbildning i
interaktiv undervisning, inklusivitet och
pedagogiska färdigheter. SYRIEN
palestinska lärare, rektorer och studiehandledare
fick utbildning i elevcentrerade metoder, positiv
psykologi och stresshantering. De arbetar i
skolor där 2 858 elever får nytta av de nya
lärdomarna. PALESTINSKA OMRÅDENA

”Jag har en fru och två barn under
skolåldern. Tidigare var min utkomst
osäker. På rekommendation från mina
vänner deltog jag i KUH:s frisörutbildning. Tillsammans med en vän grundade
jag en salong. En natt brann den ner när
grannbutikens gasbehållare exploderade.
Det kändes som om jag förlorade allt. Då
kontaktade en anställd hos KUH mig
och jag fick gå en företagarkurs. Jag fick också frisörredskap och grundade ett eget företag. Nu har jag tillräckligt med inkomster och kan
försörja min familj. Mitt självförtroende förbättrades också och jag är
stolt över mitt företag.”
Sulieman Joodeh Abu Saloo, 29, Za’atarin pakolaisleiri, Jordania

MAHMOUD ZAATREH

Syrien
I Syrien fortsatte vi återuppbyggnaden av utbildningssektorn, som raserats
av inbördeskriget. Vi erbjöd stöd till elever och investerade i lärarutbildning
och skolinfrastruktur.
Vårt arbete i Syrien fokuserade på att stöda barn och unga som riskerar
att diskrimineras på grund av ekonomiska eller inlärningsrelaterade svårigheter genom att bland annat erbjuda stödundervisning. 16 524 barn fick
ekonomiskt stöd för att skaffa skoluniformer och -tillbehör.
Dessutom finansierade vi reparationen av sex skolor som förstörts i
striderna i östra Ghouta. De renoverade lokalerna har lockat fler elever till
skolorna, och antalet elever ökade med i genomsnitt 40 procent under 2019.
Vi anordnade utbildning i interaktiva undervisningsmetoder, inklusivitet
och grupparbete åt 41 lärare. Lärarna vi utbildat delade senare sina kunskaper
med nya lärare, vilket betyder att totalt 160 lärare fick fortbildning under året.
Vi stödde också en lokal samarbetsorganisation i kunskaps- och
verksamhetsutveckling.

FINANSIERING

ABU TALIB AL-BUHAYA

DET UTDRAGNA INBÖRDESKRIGET i Syrien och de
humanitära behoven det förorsakat fortsatte påverka vårt
arbete i Mellanöstern under 2019. Kyrkans Utlandshjälp
hjälpte elever i Mellanöstern få högklassig utbildning och
förbättrade förutsättningarna för människor i sårbar ställning
att skaffa sig en utkomst.

MELLANÖSTERN

VID UTBILDNINGSTILLFÄLLENA UPPMUNTRADE VI
UNGDOMARNA TILL MEDBORGARVERKSAMHET
GENOM ATT ERBJUDA DEM UPPLYSNING OM VÅLD
I HEMMET, BEVÄPNAT VÅLD OCH DISKRIMINERING.

annat på grund av dåliga utbildningsresultat
i deras skolor.
Vi stödde både palestinska och israeliska ungdomar att aktivt främja en positiv
förändring i sina samhällen. I östra Jerusalem, där unga löper stor risk att
diskrimineras, stödde vi utbildning i positiv disciplin för mödrar och lärare.
Flera mödrar började efter utbildningen som volontärer i våra samarbetsorganisationer och erbjuder vuxenstöd åt barn och unga.
Vi stödde ordnandet av 80 utbildningstillfällen i israeliska högstadier.
Under tillfällena uppmuntrade vi ungdomarna till medborgarverksamhet
genom att erbjuda dem upplysning om våld i hemmet, beväpnat våld
och diskriminering. Tillfällena var populära och 60 procent av deltagarna
berättade att deras kunskaper om samhällsfrågor förbättrats tack vare
det de lärt sig.
Under året stödde vi lokalt volontärarbete i östra Jerusalem och på
Västbanken genom olika initiativ. I till exempel östra Jerusalem utbildade
vi 115 unga vuxna volontärer att bli mentorer för barn som riskerar att
diskrimineras. Window-Close
Kyrkans Utlandshjälp levererade nödhjälp till Hasaka i
nordöstra Syrien via sin syriska
partnerorganisation i slutet av
år 2019.
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TEMAN I VÅRT ARBETE

SUMY SADURNI

RÄTT TILL
HÖGKLASSIG
UTBILDNING

ETT AV DE VIKTIGASTE MÅLEN med vår verksamhet är att se till att så
många barn och unga som möjligt kan gå i skolan och få högklassig undervisning i våra programländer. Vi arbetar både med grundundervisning
och med yrkesförberedande utbildning och utbildar lärare med hjälp av
till exempel volontärer i vårt nätverk Lärare utan gränser. Arbetets tyngdpunkt ligger speciellt på att utbilda barn och unga som är flyktingar eller
i övrigt utsatta.
Utbildningen ska betjäna eleverna och de lokala behoven på ett hållbart
sätt. Därför är studiehandledning och utlärning av arbetslivsfärdigheter en
allt viktigare del av Kyrkans Utlandshjälps utbildningsprojekt. Vi hjälper
världens mest utsatta länder utveckla studiehandledningen och yrkesutbildningen så att de unga får bättre möjlighet att skaffa sig en hållbar
utkomst efter sin utbildning.
Utbildning förbättrar samhällenas möjlighet att upprätthålla stabilitet.
Utbildning blir allt viktigare i vår ständigt föränderliga värld eftersom det
ger människor kunskaper och färdigheter så att de bättre kan anpassa sig
efter kraven i sin omgivning. För barn är skolan också säkra platser speciellt
då deras omgivning prövas av olika kriser och katastrofer. Mitt i krisen blir
också lärarnas kunskaper om psykosocialt stöd viktiga. Window-Close
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Utbildning skapar en grund för
bättre samhällen. I Sydsudan
arbetar Kyrkans Utlandshjälp
för att barnen ska kunna
återvända till skolan efter
inbördeskriget.

TEMAN I VÅRT ARBETE
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HUMANITÄRT BISTÅND

VILLE NYKÄNEN

ALLA HAR RÄTT ATT FÅ HJÄLP

I NÖDSITUATIONER som orsakats av naturkatastrofer och krig tryggar
humanitärt bistånd tillräcklig mat, andra förnödenheter, hälsovård, rent
vatten och skydd åt människor. Människor som tvingats lämna sina hem
behöver också toaletter och möjligheter att tvätta sig. En så snabb återgång
till skolan som möjligt skapar trygghet för barn som lever mitt i en kris.
2019 såg vi en stor mängd utdragna kriser runt om i världen genom
Kyrkans Utlandshjälps arbete med humanitärt bistånd. En stor del av våra
humanitära program fokuserade på att stöda flyktingar som flytt från sina
hemländer eller inom dem.
Syftet med humanitärt bistånd är att lindra akut nöd. Enligt de internationella principerna för humanitärt bistånd har alla människor rätt att
få hjälp oavsett etnisk bakgrund, religion eller nationalitet. Humanitärt
bistånd respekterar den lokala kulturen och lokala seder, och arbetet
utförs i samarbete med lokala människor. Enligt våra värderingar ska
hjälpmottagarna också kunna delta i planeringen, genomförandet och
resultatutvärderingen av katastrofhjälp.
Förutom att ge direkt nödhjälp ska vi också hjälpa människor att bereda
sig inför eventuella kommande katastrofer. Vi ansvarar för resultatet av vårt
arbete inför hjälpmottagarna och inför givarna som gör vårt arbete möjligt.
Kyrkans Utlandshjälp är den första finska organisationen som beviljats en
humanitär kvalitetsstandard, CHS-certifiering (Core Humanitarian Standard).
För att trygga effektivt och snabbt humanitärt bistånd samarbetar Kyrkans
Utlandshjälp med internationella organisationer och nätverk. Våra finansiärer
och samarbetspartner är utrikesministeriet, Europeiska kommissionens
direktorat för humanitärt bistånd ECHO och flera FN-organisationer. Vi är
grundarmedlem i ACT-alliansen, som är central samordnare av humanitärt
bistånd i kyrkliga organisationer. Window-Close
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KOLUMN

Nödhjälp och utvecklings
samarbete länkas
samman allt oftare

Eija Alajarva
Chef för humanitärt bistånd
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TATU BLOMQVIST

JORDEN ÄR EN NYCKFULL PLATS. Oavsett var vi lever kan vi alla drabbas
av naturkatastrofer, politiska kriser och effekterna av klimatförändringen
på kort eller lång sikt.
De flesta människor som lever i Kyrkans Utlandshjälps verksamhetsområden har ingen buffert för oväntade situationer och katastrofer. I Afrika
lever över 60 procent av människorna på landsbygden med mycket liten
utkomst.
Klimatförändringen försämrar också förhållandena för jordbruk runt
om i världen. De torra perioderna är allt torrare, de årliga regnen ännu mer
oregelbundna och mängden översvämningar fler än tidigare. Stormar blir
ännu mer oberäkneliga och större. Det upplevde man i mars 2019 i Moçambique, Zimbabwe och Malawi, då orkanen Idai lämnade hundratusentals
människor utan skydd, mat och vatten och förstörde tusentals skolor.
Många globala frågor, flyktingsituationen, urbaniseringen och klimatförändringen påverkar också det humanitära hjälparbetet. Kriserna är
utdragna och allt färre som lämnat sina hem återvänder till sina hemtrakter.
Många problem, som till exempel politiska kriser och klimatförändringen, är
kopplade till varandra. Instabila och oförutsägbara säkerhetslägen medför
ytterligare utmaningar för hjälparbetet. Hjälporganisationer har svårt att
ta sig in i sina verksamhetsområden, arbetstagarnas säkerhetssituation är
svag och oroligheter och strider driver människor på flykt.
Vi förbereder oss för katastrofer såväl inom KUH som i våra programländer. Humanitärt hjälparbete grundar sig alltid på människors behov
och tar hänsyn till deras mänskliga rättigheter. Vi ger nödhjälp, som mat,
vatten, skydd och kontantbistånd, omedelbart efter kriser. Vi bygger tillfälliga skolbyggnader och delar ut skolmaterial så att barnen kan återvända
till skolan så snabbt som möjligt. Vi utbildar lärare så att de kan svara på
behoven hos barn och unga som hamnat i ovanliga förhållanden.
Humanitärt bistånd avsett för akuta situationer och långsiktigt utvecklingssamarbete länkas samman allt oftare.
Utöver att ge nödhjälp fokuserar vårt humanitära arbete också starkt på
att stöda flyktingar, speciellt inom utbildning och utkomst. För närvarande
finns det över 70 miljoner människor i världen som varit tvungna att lämna
sina hem inom sitt eget land eller som lever som flyktingar i grannländerna.
I till exempel Uganda finns det över en miljon flyktingar som flytt striderna
i Sydsudan. Endast en liten del av världens flyktingar åker
längre än sina grannländer, som till exempel till Europa.
Behoven av humanitärt bistånd är stora och mångfaldiga. Covid-19-pandemin år 2020 påverkar KUH:s
humanitära arbete i större omfattning än någon tidigare katastrof. Den har också långtgående effekter på
länders förmåga att ta hand om sina medborgare, för
att inte tala om flyktingar. Nu måste alla aktörer
göra en gemensam kraftansträngning så
att människorna får den nödhjälp
de behöver och vi får läget under
kontroll överallt. Window-Close

VINJETTI

MÅLET ÄR EN RÄTTVIS
OCH RESILIENT VÄRLD

Utkom

KYRKANS UTLANDSHJÄLP är Finlands största
internationella hjälporganisation. Vi arbetar där
nöden är som störst.
Vår vision är en värld med resilienta och rättvisa
samhällen där allas rätt till fred, högklassig utbildning och hållbar utkomst uppfylls.
Våra värderingar är villkorslös kärlek till nästan,
orubbligt hopp, mod och respekt. Vi arbetar med
de allra fattigaste människorna oberoende av deras
religion, etnicitet eller politiska övertygelse.

Möjliggör:
stabilisering genom
sysselsättning
och handel

MÄNSKLIGA R
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PÅVERKANSARBETE

VILLE NYKÄNEN

MÅLET MED PÅVERKANSARBETE
ÄR ATT FÖRBÄTTRA VARDAGEN FÖR
MÄNNISKOR I UTSATT STÄLLNING

KÄRNAN I VÅRT ARBETE är att försvara rätten till fred, högklassig utbildning och utkomstmöjligheter för världens mest utsatta människor.
Parallellt med utvecklingssamarbete, humanitärt bistånd och investeringar behövs även påverkansarbete för att åstadkomma en hållbar
förändring. Genom påverkansarbete kan vi riva strukturer som skapar och
upprätthåller fattigdom, konflikter och orättvisa.
Vi utför påverkansarbete i våra programländer, på internationell nivå
och i Finland. I våra verksamhetsländer strävar vi efter att stöda lokala
påverkansprojekt i samarbete med medborgare, medborgarorganisationer
och nätverk.
I praktiken kan påverkansarbetet handla om att till exempel träffa
beslutsfattare, ordna utbildning, sammanföra olika aktörer eller stöda en
dialog mellan medborgare och makthavare.
Förra året stödde vi totalt 51 initiativ till påverkansarbete i våra programländer. 86 procent av dessa initiativ ledde till en positiv förändring. Fokus
i vårt påverkansarbete ligger på att trygga rätten till högklassig utbildning,
utkomst och fred för människor i utsatt ställning samt se till att kvinnor,
ungdomar, minoriteter och religiösa och traditionella aktörer är med och
fattar beslut. Initiativen i påverkansarbetet innefattade 419 aktiviteter, som
till exempel 53 kampanjer och flera möten med beslutsfattare. Dessutom
påverkade vi samma teman även i Finland och internationellt. Window-Close
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KOLUMN

Bestående förändringar
genom påverkansarbete

Katri Suomi
Chef för påverkansarbete
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SAARA MANSIKKAMÄKI

I KYRKANS UTLANDSHJÄLPS programländer är beslutsfattandet sällan
demokratiskt och inkluderande. Det är svårt för medborgarna att göra sina
röster hörda. Utrymmet för ett aktivt civilsamhälle är ofta begränsat och
påverkansarbetet har sina risker.
I den här kontexten kräver påverkan ett långsiktigt arbete och stöd och
det är inte varje år som man når resultat.
När man lyckas med påverkansarbete kan man däremot få till stånd
märkbara förändringar. Ändringar i lagstiftning, handlingssätt och attityder
är ofta långvariga och hållbara. Samtidigt påverkar de många människor.
I bästa fall medför ändringarna att behovet av ständig hjälp försvinner.
Målet med allt arbete som Kyrkans Utlandshjälp gör är att främja rätten
till högklassig utbildning, utkomst och fred för människor i utsatt ställning.
Dessutom möjliggör och stöder vi inkluderande beslutsfattande.
Kvinnor, ungdomar, minoriteter och religiösa och traditionella aktörer
lämnas ofta utanför beslutsfattande fast de har en central roll i till exempel konfliktlösning och fredsarbete. Som en del av vårt påverkansarbete
stöder vi dessa gruppers aktiva roll och gör det möjligt för dem att göra
sina röster hörda i beslutsfattandet.
I till exempel Somalia är staten alltjämt svag efter inbördeskriget. Förra
året stödde vi tillsammans med Nätverket för religiösa och traditionella
aktörer god förvaltning och ett bra försoningsarbete i landets federation
och delstater. Tillsammans utvecklade vi bland annat regionförvaltningen
och inrättandet av distrikt i fyra delstater. Genom påverkansarbete tryggade vi kvinnlig representation (30 procent) i kommittéer som leder regionförvaltningen och stödde på ett märkbart sätt kvinnors, ungdomars,
minoritetsgruppers och traditionella och religiösa ledares deltagande i
utvecklingen av regionförvaltningen.
I bästa fall kan påverkansarbete ändra verksamheten i en hel sektor. I
till exempel Kambodja beslutade undervisnings-, ungdoms- och idrottsministeriet efter ett långsiktigt påverkansarbete från KUH att inkludera
studiehandledning i Kambodjas nationella utbildningsstrategi för 2019–2023
och utveckla riktlinjer för studiehandledning. Innan KUH:s påverkansarbete
erbjöd man inte någon studiehandledning i Kambodjas skolor.
Genom påverkansarbete lyckades vi förra året öka antalet barn och
unga, speciellt flickor, som går i skolan samt minska andelen som avbryter
sin skolgång i våra programländer. I Finland har vi i flera års tid arbetat
för att göra utbildning till ett av fokusområdena i den finska utvecklingspolitiken. Till vår glädje uppfyllde Finlands regering vårt önskemål i sitt
regeringsprogram förra året.
För att maximera resultaten av vårt påverkansarbete utför vi det på flera olika nivåer. I våra programländer sker påverkansarbetet oftast på
lokalnivå, men vi lyfter ändå fram samma
frågor även på nationell nivå. Dessutom påverkar vi i Finland och internationellt. Många
gånger samarbetar vi också med andra aktörer
och flera nätverk. Genom samarbete kan vi
stärka vårt budskap, vilket många gånger minskar riskerna för en enskild aktör i länder där
medborgarsamhällets tillstånd är kraftigt
begränsat. Window-Close

TEMAN I VÅRT ARBETE

TATU BLOMQVIST

RÄTT TILL
UTKOMST

UTKOMST ÄR EN FÖRUTSÄTTNING för ett människovärdigt liv. Varje
människa har rätt till utkomst med vilken hon eller han kan försörja sig och
sin familj, förbättra sitt välmående och bidra till att utveckla samhällets
sociala, ekonomiska och politiska läge som en jämlik medborgare.
I utvecklingsländer finns de flesta arbetsplatser som möjliggör utkomst
i små och medelstora företag. Därför stöder Kyrkans Utlandshjälp den
privata sektorn i alla sina programländer.
Vårt mål är att minska fattigdom genom att främja en hållbar ekonomisk
utveckling. Vi stöder sysselsättning och företagande speciellt bland kvinnor,
unga och flyktingar, till exempel genom utbildning som siktar på utkomst.
I projekt som utvecklar utkomsten utbildas deltagarna i företagande och
yrkesutövande. Andelslag och spargrupper grundas i lokala samhällen för
att stöda näringsutövande. 2019 ökade vi också användningen av kontantbistånd som en del av arbetet med att stöda näringsverksamheten i
områden som återhämtar sig efter till exempel konflikter eller naturkatastrofer. För att samhällena ska fungera är det viktigt att människor skapar
en utkomst åt varandra genom att köpa produkter och tjänster.
Utkomst från arbete utvecklar också samhällen och hjälper dem skapa
hållbara strukturer som utgör grunden för stabilitet och fred. I vårt arbete
strävar vi efter att se till att de utkomstprojekt vi stöder står på en stabil
grund ur miljösynpunkt och sett till de lokala förhållandena. Window-Close
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Khincha Lal Pahari arbetade
tidigare utomlands under
tuffa förhållanden, men
valde att återvända till sin
familj i Nepal. Idag är han
nöjd över att få en tillräcklig
utkomst från att odla mark
efter att ha deltagit i KUH:s
jordbruksutbildning.
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FCA INVESTMENTS

INVESTERINGAR I
UTKOMST OCH FRED

ERIK NYSTRÖM

I UTVECKLINGSLÄNDER är det avgörande att skapa
nya arbetsplatser för att kunna bekämpa fattigdom och
ojämlikhet.
Investering i företagsverksamhet är ett nytt område för medborgarorganisationer att stöda ekonomin i utvecklingsländer. Kyrkans Utlandshjälps
investeringsbolag FCA Investments (FCAI) inledde sin verksamhet på allvar
under 2019 genom sin första kapitalfondsinvestering i Uganda och Asien.
FCA Investments grundades för att uppfylla behovet hos utvecklingsländernas växande befolkning att trygga en tillräcklig utkomst. Världsbanken
uppskattade redan före Covid-19-pandemin att man måste skapa över
600 miljoner arbetsplatser i världen fram till 2025. Pandemin har bara
ökat behovet.
Utmaningen är så enorm att ett traditionellt utvecklingssamarbete inte
räcker till för att uppfylla alla behov. Små och medelstora företag, som enligt
Världsbanken skapar 70 procent av alla nya arbetsplatser, kommer att få
en avgörande roll. I världens mest utsatta länder är små och medelstora
företag ännu viktigare.
I utvecklingsländer är det avgörande att skapa nya arbetsplatser för att
kunna bekämpa fattigdom och ojämlikhet. Arbete och utkomst skapar hopp
och är viktiga grundpelare i arbetet med att trygga hållbar fred.
En företagsverksamhet uppstår däremot inte ur tomma luften, och
speciellt i världens mest utsatta länder där riskerna för investerare är stora
är det svårt att få ekonomiskt kapital för att starta en verksamhet.
FCAI har antagit denna utmaning med hjälp av sina första investeringsbeslut. Utöver kapitalfondinvesteringen på 4 miljoner euro i Uganda
förra året har FCAI dessutom gjort sin första direkta investering i ett äggproduktionsföretag.
Förutom finansiering erbjuder FCAI också stöd till små och medelstora
företag för att utveckla den övriga företagsverksamheten, som ekonomiförvaltningen. Kyrkans Utlandshjälps egna experter och affärsproffs som vill
donera sina yrkeskunskaper kan hjälpa företagen på frivilligbasis.
Ansvar utgör kärnan i all investeringsverksamhet i enlighet med Kyrkans
Utlandshjälps värderingar. FCAI investerar i samhälls- och miljöansvariga
företag som skapar arbetsplatser, höjer inkomstnivån för lågavlönade och
minskar fattigdom. Stöd till kvinnliga företagare och sysselsättning av unga
och kvinnor är andra centrala mål för investeringsverksamheten.
I takt med att FCA Investments ökar sina resurser kan det starta sin
investeringsverksamhet även i andra av Kyrkans Utlandshjälps programländer, som till exempel Kenya, Jordanien, Nepal, Myanmar och Kambodja. Window-Close
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Investeringsbolaget FCA
Investments gjorde sin första
investering i kapitalfonder
på 4 miljoner euro i Uganda i
juni 2019.

KOLUMN

Investeringar skapar
hållbar utveckling

Emmanuel Obwori
Investeringschef, FCA Investments
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TATU BLOMQVIST

TANKEN MED UTVECKLINGSSAMARBETE förklaras ofta med en enkel
analogi om fiske. Ger man en människa fisk är han beroende av hjälp även
i framtiden. Om man lär människan fiska och ger honom ett spö kan han
själv skaffa den fisk han behöver och kanske till och med skaffa sig ett
uppehälle genom att fiska åt andra.
Att stöda företagsverksamhet handlar om att stöda utkomstmöjligheter,
och det är en del av Kyrkans Utlandshjälps kärnarbete tillsammans med
högklassig utbildning och fred. På samma sätt som man inte kan reparera
en bilmotor med ett enda verktyg behöver man många olika verktyg inom
utvecklingssamarbete. Ibland behöver folk mat och tvål, och i andra fall
yrkesutbildning eller kontanter. FCA Investments är ett av verktygen i
verktygslådan för hållbart utvecklingssamarbete.
FCA Investments verksamhet grundar sig på tanken om hur vi kan stöda
företagsamma personer att anställa andra. För att växa behöver små och
medelstora företag oftast bara någon som tror på dem och investerar i
deras verksamhet
FCA Investments verksamhetsmiljö är i världens utvecklingsländer, vilket
betyder att våra investeringar innefattar bestämda villkor för företagen.
Fokus i vårt arbete ligger på att stöda företagsverksamheter som har en
maximalt hållbar och betydelsefull effekt i samhället. Företagarna måste
förbinda sig att anställa människor och på så sätt skapa hållbart välstånd.
I till exempel Somalia stöder vi fiskesektorn
Somalier äter väldigt lite fisk eftersom det råder brist på kylanläggningar
i butikerna även i huvudstaden Mogadishu. Fisken hinner ofta bli dålig
innan den kommer till försäljning. Fisk vore däremot en bra och miljövänlig
näringskälla i torkdrabbade Somalia, till skillnad från till exempel nötkreatur
och kameler som behöver betesmarker och mycket dricksvatten.
Därför kommer vi under 2020 att investera i ett företag i fiskbranschen
och dessutom stöda en medborgarorganisation som hjälper butiker att
skaffa kylanläggningar. Förhoppningen är att dessa åtgärder med tiden
ska leda till att fiskekonsumtionen ökar och att uppfödningen av kameler
och nötkreatur minskar. En sådan utveckling skulle stöda arbetet mot
klimatförändringen i Somalia där ökenområdena växer.
Färre träd skulle fällas i landet för att göra utrymme för
betesmarker och risken för hungersnöd skulle också
minska. Den senaste hungersnöden i Somalia åren
2010–2012 dödade enligt FN 260 000 människor.
Exemplet med Somalia visar hur redan en enda
genomtänkt investering kan påverka hela samhällen och deras levnadsmiljöer. När företagen
klarar sig, klarar hela samhällen sig bättre.
Därför grundade vi FCA Investments. Window-Close

TEMAN I VÅRT ARBETE

SUMY SADURNI

RÄTT TILL
FRED

FRED ÄR EN FÖRUTSÄTTNING för mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling. När samhällen får leva i fred kan barnen koncentrera sig på
skolgången och de vuxna på att skaffa sig en utkomst och bygga ett
stabilt samhälle.
Kyrkans Utlandshjälps fredsarbete fokuserar främst på världens bräckligaste länder. De är bland annat Centralafrikanska republiken, Sydsudan,
Kenya, Uganda, Somalia, Myanmar, Nepal och Kambodja. Vi gör också
fredsarbete i Israel och de palestinska områdena. Många av dessa länder
har också utmaningar beträffande utveckling.
Hållbar utveckling kan däremot bara byggas på en stabil grund, vilket
kräver ett ihärdigt fredsarbete på gräsrotsnivå. Exempel på sådant arbete
är identifiering av och medling i mark- och egendomstvister och brott mot
familjerätt och mänskliga rättigheter samt fredsprocesser i anknytning till
dem. Hållbar fred handlar inte bara om att få stopp på konflikter, utan
kräver att man engagerar hela samhället och gör om strukturerna så att
de stöder en fredlig samexistens.
Kvinnor, unga, flyktingar samt religiösa och traditionella aktörer står i
centrum för vårt fredsarbete. Dessa grupper lämnas ofta utanför beslutsfattande och officiella fredsprocesser. Därför stöder vi deras aktiva roll
och säkerställer att deras röster också blir hörda i beslutsfattandet. Samhällen och aktörer på gräsrotsnivå har en central roll i konfliktlösning och
fredsbygge. Window-Close
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Fredsgrupper för kvinnor
arbetar med att förebygga
konflikter i Pibor i Sydsudan.

TEMAN I VÅRT ARBETE
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FRIVILLIGNÄTVERK

Världen förändras när vi
förändrar den tillsammans

KVINNOBANKEN
Kvinnobanken grundades 2007 och stöder yrkesutbildning, företagande och
jämställdhet med fokus på utsatta kvinnor i Afrika, Asien och Mellanöstern.
I fjol slog Kvinnobanken ett nytt rekord med sitt insamlingsresultat.
Under året samlade Kvinnobanken in 2 024 824 euro i donationer. Andra
höjdpunkter under året var evenemanget Gå ett Yrke till en Kvinna, som
firade sitt tioårsjubileum. Under rubriken ordnades över hundra evenemang
som samlade in totalt 100 100 euro.
I slutet av 2019 hade Kvinnobanken 3 416 månadsgivare, 1 653 delägare
och över 3 000 volontärer. Med deras stöd genomfördes 13 projekt i sex programländer. Totalt deltog cirka 26 800 nyttohavare i Kvinnobankens projekt.
Genom programmet Skills Donation besökte sex volontärer Kvinnobankens projekt. Syftet med programmet är att främja kvinnligt företagande
och utveckla ännu bättre projekt genom att kombinera yrkeskunskaper i
Kvinnobankens nätverk med behoven i programländerna. Tio volontärer
besökte dessutom Kambodja på egen bekostnad för att lära känna Kvinnobankens projektarbete.
I Finland organiserade Kvinnobanken lokalgrupper och volontärverksamhet på över 40 orter. Dessutom ordnade volontärer över 500 evenemang
runt om i Finland under året.

WEFOOD
WeFood är Finlands första matsvinnsbutik. Butiken grundades 2018 som
en del av Kyrkans Utlandshjälps klimatarbete. I slutet av 2019 hade butiken
lyckats minska matsvinnet med totalt 110 000 kilo.
Matsvinnsbutiken finns i köpcentret Redi i Helsingfors och sköttes i fjol
av 162 frivilliga som skänker sin arbetsinsats till exempel i butiken och dess
logistik. Antalet varuleverantörer till WeFood ökade till 31 under butikens
andra verksamhetsår. Via WeFood räddade man under 2019 mest frukt
och grönsaker, som annars skulle ha blivit matsvinn.

LÄRARE UTAN GRÄNSER
Nätverket Lärare utan gränser erbjuder yrkesmänniskor i undervisningssektorn möjlighet att dela med sig av sina yrkeskunskaper i en internationell
miljö. Nätverkets volontärer arbetar huvudsakligen i Kyrkans Utlandshjälps
utvecklingssamarbetsprojekt.
2019 skickade Lärare utan gränser 22 volontärer till minst tre månader
långa volontärprojekt och 18 utbildningspecialister till en kortare period i
det tre veckor långa World Teacher-programmet.
Under 2019 arbetade volontärerna i Uganda, Kenya och Eritrea i Östafrika,
de palestinska områdena i Mellanöstern och Myanmar och Kambodja i Asien.
Dessutom deltog 20 lärare i ett mobilt mentoreringsprogram som
ordnades i Finland för att stöda kolleger i Ugandas flyktinganläggningar
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med hjälp av Whatsapp. Hösten 2019 påbörjade man också arbetsgrupper
i Finland för volontärer som återvänt från världen efter att tidigare varit
aktiva i Lärare utan gränser.
Under 2019 nådde Lärare utan gränser milstolpen hundra volontärperioder. Volontärperioder i Lärare utan gränser har organiserats sedan 2014.

CHANGEMAKER
Kyrkans Utlandshjälps ungdomsnätverk Changemaker främjar global
rättvisa genom att utbilda unga i utvecklingsfrågor och ordna påverkansverksamhet.
2019 anordnade Changemaker en serie ABC-utbildningar i påverkansarbete på sju orter. Totalt deltog 109 unga i utbildningarna. Changemaker
publicerade också en ny guide för påverkansarbete för unga. Totalt ordnade
Changemaker 130 olika utbildningar och presentationer av verksamheten
på 17 olika orter under året.
Dessutom deltog nätverket i den av Finnwatch koordinerade kampanjen
#Ykkösketjuun, som siktar på att få till stånd en företagsansvarslag i Finland. Changemaker drev också kampanjer om klimatfrågor och arbetade
aktivt med temat Unga, fred och säkerhet som en del av nätverket 2250.
Nätverkets påverkansverksamhet och evenemang och utbildningar på
olika håll i Finland lockade 156 nya medlemmar till nätverket. I slutet av
året hade man totalt 954 medlemmar.
Nätverket samarbetade också internationellt med Changemaker-nätverk
i andra länder och med ACT-alliansens nätverk Community of Practice
on Youth, där det var ordförande under 2019.
I december firade finska Changemaker sitt 15-årsjubileum.

EAPPI
EAPPI är ett internationellt program som skickar frivilliga människorättsobservatörer till Västbanken och östra Jerusalem. Programmet har som
uppgift att stöda lokala samfund och civilbefolkningen och rapportera
om människorättskränkningar i Israel och Palestina.
Från Finland skickade man förra året tolv volontärer till området. När
volontärerna återvänder hem deltar de i EAPPI:s verksamhet i Finland
tillsammans med andra tidigare volontärer.
Antalet volontärer är litet, men de är mycket engagerade och aktiva
inom till exempel påverkansarbete och informationsspridning. I sin kommunikation fokuserar EAPPI ofta på aktuella människorättskränkningar.
EAPPI-volontärernas rapportering bygger på närvaro och observerade
händelser. I Finland ordnade volontärerna 2019 bland annat en kringresande
fotoutställning och diskussionstillfällen på bibliotek, skolor, universitet och
inom organisationer. Programmets påverkansarbete riktade sig också till
EU:s beslutsfattare. Window-Close

SAARA MANSIKKAMÄKI

KEIJO LAITALA

FRIVILLIGNÄTVERK

2.
CHANGEMAKER

EAPPI-VOLONTÄR / KUH

1.

KARIN BRIDGER

4.

3.
1. Kvinnobankens volontärer
organiserade över 500
evenemang i fjol, varav Gå ett
Yrke till en Kvinna samlade in
över 100 000 euro genom ett
flertal evenemang i Finland.
2. Frivilliga utgör ett
ovärderligt stöd för
matsvinnsbutiken WeFood.

3. Frivilliga i EAPPIprogrammet rapporterade
människorättskränkningar i
Israel och Palestina.
4. Changemaker utbildar
unga i utvecklingsfrågor och
organiserar påverkansarbete.
5. Nätverket Lärare utan
gränsers frivilliga delar
med sig av sina kunskaper i
internationella sammanhang.
5.
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MEDELANSKAFFNING

Stordonationer ger stöd till yrkesutbildning
för unga och skolgång för flyktingar

ERIK NYSTRÖM

DET TOTALA BELOPPET i testamentsdonationer och
stordonationer till Kyrkans Utlandshjälp ökade betydligt
jämfört med tidigare år.
2019 fick Kyrkans Utlandshjälp privata donationer till ett värde av 11,5
miljoner euro, vilket är 8 procent mer än föregående år. Över en tredjedel
av intäkterna kommer från månadsgivare, som utgör en grundpelare i vår
privata medelanskaffning.
Annorlunda Gåvornas resultat var 1,2 miljoner euro, vilket är samma
som året innan. Den populäraste gåvan var för andra året i rad trädplantor.
Det totala beloppet i testamentsdonationer och stordonationer till Kyrkans Utlandshjälp ökade betydligt jämfört med tidigare år. Testamentering
och stordonationer är enkla sätt för givare att stöda vårt arbete med de
mest utsatta människorna i världen. Den testamenterade egendomen kan
vara allt från pengar till fastigheter. Som allmännyttig organisation behöver
Kyrkans Utlandshjälp inte betala skatt på donationerna.
Det är också glädjande att se att antalet stora engångsdonationer har
ökat. Det är extra glädjande eftersom stordonationer är ett tecken på
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förtroende för vårt arbete, men också på
hur enkelt det är att ge stöd. Allt fler givare
har upptäckt hur enkelt det är att skänka
till exempel aktier.
Personer som gör stora donationer
behöver inte betala skatt på värdeökningen på sina aktier och KUH
sköter realiseringen av aktier utan skatteföljder. Intäkterna styr vi tillsammans med givaren till ett biståndsprojekt som vi kommer överens
om tillsammans och givaren underrättas om hur arbetet framskrider.
Transparens och öppenhet gentemot givarna är viktiga värderingar för
oss i vårt samarbete.
2019 användes stordonationer bland annat till att stödja yrkesutbildning för unga i Uganda, utkomst för befriade livegna arbetare i Nepal och
skolgång för flyktingar i Kenya. Många som gör stora donationer ville hjälpa
projekt som ligger nära deras hjärta. Förbättring av utkomsten för utsatta
människor och utbildning för barn och unga i utvecklingsländer är till vår
glädje en hjärtefråga för våra givare. Window-Close
Storgivare stödde bland annat
tillgången till skolmaterial
och undervisning för barn och
unga i flyktingbosättningen
Bidibidi i Uganda.

Jenni Lähteenmäki
Kontaktchef

FÖRSAMLINGARNAS STÖD

Kyrkans Utlandshjälp utför en av
kyrkans viktiga kärnuppgifter

Tuulia Kokkonen
Kontaktchef och präst

TUOMAS MERILAHTI

INTERNATIONELL DIAKONI kommer ur
kristendomens grundläggande uppgift,
principen om kristen kärlek till nästan och
rättvisa.
Församlingens engagemang inom internationell diakoni främjar projektens förverkligande på lång sikt, men stärker också
församlingens ägarskap till internationell
diakoni via KUH och stöder församlingGrankullas kyrkoherde
ens missionärsidentitet. Så här beskriver
Mimosa Mäkinen.
Mimosa Mäkinen, kyrkoherde i Grankulla,
vikten av Kyrkans Utlandshjälps arbete och internationella diakoni.
”Kyrkans Utlandshjälp är en viktig samarbetspartner till oss eftersom
de förverkligar en av vår församlings kärnuppgifter, diakoni. När det gäller
understöd från internationell diakoni anser jag det viktigt att rikta stödet
till de allra mest utsatta människorna oavsett deras etniska bakgrund,
religion eller nationalitet”, säger Mäkinen.
Församlingarnas stöd är en av grundpelarna i Kyrkans Utlandshjälps
intäktskällor och en förutsättning för att ansöka om internationell finansiering. Över hälften av kyrkans och församlingarnas ekonomiska bistånd
är direkt budgetstöd från församlingarna. 2019 uppgick stödet till totalt
3,9 miljoner euro.
Utöver budgetstödet har Kyrkans Utlandshjälps arbete lyfts fram i församlingarna på flera sätt. I Grankulla församling har Kyrkans Utlandshjälp
närvarat bland annat via olika besök, material, evenemang och insamlingar.
”Annorlunda gåvor gläder födelsedagsbarn och samarbetspartner. Vi har
i många år anordnat evenemanget Gå ett Yrke till en Kvinna i samarbete
med Kvinnobanken”, berättar Mäkinen.
Fria kollekter vid mässor och skriftskolor, deltagande i nationella kampanjer samt andra evenemang som ordnas av församlingar är viktiga former
av stöd för Kyrkans Utlandshjälp. Finlands äldsta medborgarinsamling
Gemensamt Ansvar anordnas med stöd av frivilliga och organiseras av
församlingarna. 2019 gav insamlingen Gemensamt Ansvar uppemot 1,3
miljoner euro till Kyrkans Utlandshjälp.
Församlingarna stödde utsatta människor också genom att ordna
katastrofinsamlingar. Förra våren ordnades en katastrofinsamling för
offren för orkanen Idai i Moçambique och på hösten en för flyktingarna
i nordöstra Syrien. Window-Close

INTÄKTER FRÅN FÖRSAMLINGARNA 2019
Övrigt stöd från
församlingar 0,3 M€
Kollekter 0,9 M€

Bidrag från
kyrkostyrelsen
1,0 M€

Sammanlagt

7,4 M€

Budgetanslag
3,9 M€

Gemensamt Ansvar
1,3 M€

FÖRSAMLINGARNAS BUDGETANSLAG
TILL KYRKANS UTLANDSHJÄLP
5
4
3
2
1
0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Årets 2019 statistik över församlingarnas stöd finns på adressen
kirkonulkomaanapu.fi/sv/kontakt/till-forsamlingarna/
kollekter-och-budgetunderstod/
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EKONOMI

Ännu viktigare att trygga
självfinansiering
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PATRICK MEINHARDT

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS finansiering utvecklades gynnsamt under
2019. Andelen internationell finansiering ökade märkbart jämfört med året
innan och antalet donationer från privatpersoner ökade också. Stödet från
församlingar minskade något jämfört med 2018. Ur församlingsintäkterna
minskade budgetstöden och officiella kollekter jämfört med föregående år.
2019 utgjorde internationell finansiering den största källan till finansiering.
Kyrkans Utlandshjälps styrka är att man har en bred finansieringsbas som
består av flera olika internationella finansiärer, som till exempel EU, ECHO,
FN-organisationer (UNHCR, UNICEF, UNWOMEN), Education Cannot Wait,
andra internationella organisationer samt utvecklingsministerierna i andra
länder. Utmaningen är i sin tur att internationell finansiering är kortvarig
och bunden till bestämda projekt. Därför måste man planera och följa
ekonomin systematiskt och noggrant. Det innebär att medelanskaffning
utövas hela året även vad gäller internationell finansiering. Kvaliteten av
vårt arbete har ändå hjälpt oss vid förhandlingar av fortsatt finansiering
och vi är en eftertraktad samarbetspartner för internationella finansiärer
i flera länder.
Internationella finansiärer kräver ofta betydande självfinansieringsandelar
som en del av projektfinansieringen. I takt med att den internationella
finansieringen ökar har behovet av självfinansiering av projekten i fråga
också ökat. I framtiden blir det ännu viktigare att trygga självfinansiering
med hjälp av medelanskaffning i hemlandet för att Kyrkans Utlandshjälp
även i fortsättningen ska kunna svara på nya globala utmaningar i nya
verksamhetsområden och utveckla sitt programarbete ytterligare.
De totala intäkterna för 2019 uppgick till 45,9 miljoner euro, vilket är
nästan 15 procent mer än året innan. Av internationella finansiärer fick man
14,9 miljoner euro i stöd. Utrikesministeriets stöd uppgick till totalt 10,3
miljoner euro, varav programstödets andel förblev störst med 5,4 miljoner
euro. Stödet för humanitär hjälp ökade från föregående beviljningsperiod
från 2,9 miljoner euro till 3,8 miljoner euro. Den övriga finansieringen från
utrikesministeriet bestod av stöd från understatssekreteraren och den
politiska avdelningen samt stöd från Finnpartnership.
Församlingsintäkterna uppgick till totalt 7,4 miljoner euro. Av det
utgjorde församlingarnas budgetstöd 3,9 miljoner och kyrkoförvaltningens verksamhetsstöd cirka 1,0 miljoner euro. Intäkterna från insamlingen
Gemensamt Ansvar uppgick till totalt 1,35 miljoner euro. Övriga intäkter
från församlingar bestod till största delen av kollekt.
Privata donationer och företagsdonationer gav totalt 11,5 miljoner euro,
vilket är en ökning från föregående år med 0,9 miljoner euro. Privata
donationer utgjorde 10,6 miljoner och företagsdonationer 0,9 miljoner euro.

Kostnaderna för biståndsarbete uppgick till 40,7 miljoner euro och där ingick
2,9 miljoner euro i kostnader för planering,
uppföljning och utveckling av program.
Kostnaderna för biståndsarbete ökade med 16 procent jämfört med
föregående år. Kostnaderna för biståndsarbete utgjorde 87,9 procent av
de totala kostnaderna. Kostnaderna för biståndsarbetets stödfunktioner,
d.v.s. kommunikation, medelanskaffning, intressegruppsarbete och allmän
förvaltning uppgick till 5,6 miljoner euro, eller 12,1 procent av de totala
kostnaderna. Underskottet blev 0,4 miljoner euro, vilket motsvarar mindre
än en procent av de totala intäkterna.
Covid-19-pandemin kommer att påverka ekonomin och därigenom programarbetet de närmaste åren. Året inleddes med åtgärder för att minimera
pandemins effekter och våren 2020 förberedde Kyrkans Utlandshjälp sig
att fortsätta sitt biståndsarbete i sina programländer för att hjälpa dem
återhämta sig efter krisen. Window-Close

Abir Mustafa, 23, utbildade
sig till byggarbetare i Juba i
Sydsudan.

Jouni Hemberg
Verksamhetsledare

EKONOMI

MEDELANSKAFFNINGENS INTÄKTER 2019
Övriga intäkter 0,7 M€
Församlingarnas
understöd 7,4 M€

Sammanlagt

Internationell
finansiering
14,9 M€

44,7 M€

Statsunderstöd
10,3 M€

Privata, företag och samfund 11,5 M€

VERKSAMHETSUTGIFTER 2019

BISTÅNDSARBETE OCH STÖDFUNKTIONER 2019

Administration 1,5 M€
Inhemsk verksamhet
4,1 M€

Kyrkligt arbete och intressentarbete
1,0 M€ / 2,2 %
Administration 1,5 M€ / 3,3 %
Medelanskaffning
2,4 M€ / 5,1 %

Övriga utgifter 2,8 M€
Eritrea 0,7 M€
Syrien 0,7 M€
Nepal 1,3 M€
Kambodja 1,5 M€

Uganda 11,9 M€

Sammanlagt

Sammanlagt

46,3 M€

Jordanien
2,0 M€
Myanmar 2,1 M€

46,3 M€

Somalia 4,9 M€

Centralafrikanska
republiken 2,5 M€
Kenya 2,6 M€

Sydsudan 4,0 M€
Biståndsarbete
40,7 M€ / 87,9 %

Globala projekt 3,5 M€

Afrika
27,7 M€
Uganda................................... 11,9 M€
Somalia.................................. 4,9 M€
Sydsudan............................... 4,0 M€
Kenya...................................... 2,6 M€
Centralafrikanska
republiken.............................. 2,5 M€
Eritrea...................................... 0,7 M€
Moçambique........................ 0,2 M€
Liberia..................................... 0,1 M€
Regionalt arbete i Afrika... 0,7 M€

VERKSAMHETSOMRÅDEN 2019
Globala projekt 3,5 M€
Europa 0,3 M€
Mellanöstern 3,2 M€

Sammanlagt
Asien 6,0 M€

Kommunikation 0,7 M€ / 1,6 %

40,7 M€

Afrika 27,7 M€

Asien
Myanmar................................
Kambodja..............................
Nepal.......................................
Bangladesh...........................
Indonesien.............................
Regionalt arbete i Asien....

6,0 M€
2,1 M€
1,5 M€
1,3 M€
0,6 M€
0,2 M€
0,3 M€

Mellanöstern
Jordanien...............................
Syrien......................................
De palestinska
områdena..............................
Jemen.....................................
Israel........................................

3,2 M€
2,0 M€
0,7 M€
0,4 M€
0,1 M€
0,0 M€

Europa
0,3 M€
Finland.................................... 0,1 M€
Grekland................................. 0,0 M€
Regionalt arbete i Europa. 0,1 M€
Globala projekt
3,5 M€
Globala projekt.................... 3,5 M€
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RESULTATRÄKNING OCH BALANS

Resultaträkning k€
ORDINARIE VERKSAMHET

KONCERN

KONCERN

MODER

MODER

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

1.1–31.12.2019

1.1–31.12.2018

10 123
3 853
15 079
32
29 087

9 157
4 002
10 117
43
23 320

10 123
3 853
13 840
31
27 847

9 157
4 002
9 148
41
22 348

-19 149
-11 704
-9 877
-40 730

-16 066
-9 306
-9 733
-35 105

-20 399
-10 016
-9 032
-39 447

-17 452
-7 902
-8 780
-34 134

-11 643

-11 785

-11 600

-11 785

182

161

182

161

-1 125
-625
-1 750

-1 108
-690
-1 798

-1 125
-625
-1 750

-1 108
-690
-1 798

-1 568

-1 637

-1 568

-1 637

49

11

149

11

-2 176
-1 840
2 534
-1 482

-2 051
-1 960
2 626
-1 385

-2 176
-1 837
2 534
-1 479

-2 051
-1 960
2 626
-1 385

-1 433

-1 373

-1 330

-1 373

-14 644

-14 796

-14 498

-14 796

10 583
899
2 537
366
14 386

9 886
761
2 607
200
13 454

10 583
899
2 537
366
14 386

9 886
761
2 607
200
13 454

-2 360
12 025

-2 211
11 243

-2 360
12 025

-2 211
11 243

6
235
-26
215

1
150
-19
132

0
175
13
188

0
150
-19
131

-2 403

-3 421

-2 284

-3 421

ALLMÄNNA UNDERSTÖD
Understöd från Kyrkostyrelsen

937

925

937

925

Resultat före fondöverföringar

-1 466

-2 496

-1 347

-2 496

1 141
-150
41
-0
1 031

2 192
-143
-86
-0
1 962

1 141
-150
41
-0
1 031

2 192
-143
-86
-0
1 962

-435

-533

-316

-534

Biståndsarbete
Intäkter
Staten
Församlingar
Internationell finansiering
Övriga intäkter
Utgifter

Direkta bidrag
Personalutgifter
Övriga utgifter

Underskott
Biståndsarbetets stödfunktioner
Kommunikation, utbildning och påverkansarbete
Intäkter
Utgifter

Personalutgifter
Övriga verksamhetsutgifter

Underskott
Allmänn administration
Intäkter
Utgifter

Personalutgifter
Övriga verksamhetsutgifter
Överföring till verksamhetssektorerna

Underskott
Utgiftsrest för ordinarie verksamhet
MEDELANSKAFFNING
Intäkter

Gåvor från privatpersoner
Intäkter från företag och organisationer
Gåvor från församlingar
Övriga intäkter

Utgifter
Intäkt
INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Andel av vinst från intresseföretag
Intäkter
Utgifter
Intäkt/underskott
Underskott

ÖVERFÖRINGAR TILL FONDER
Donationsfonden
Katastroffonden
Kvinnobanksfonden
Biståndsfonden
RÄKENSKAPSPERIODENS UNDERSKOTT
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RESULTATRÄKNING OCH BALANS

Balansräkning k€
AKTIVA

KONCERN

KONCERN

MODER

MODER

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

203
203

0
0

203
203

0
0

42
177
76
295

0
0
90
90

0
0
75
75

0
0
90
90

0
15 677
4 791
20 468

0
79
6 890
6 969

92
937
4 791
5 820

3
76
6 890
6 968

0

0

300

0

910
1 617
560
3 087

724
1 821
628
3 173

1 188
1 612
557
3 358

704
1 821
633
3 158

586

100

100

100

9 058

8 465

7 727

8 225

33 696

18 797

17 582

18 541

34

34

34

34

Övriga fonder bundna till vissa ändamål
Donationsfonden
Katastrofmedel
Kvinnobanken
Biståndsfonden 1985

805
1 813
2 207
118

1 945
1 663
2 245
118

805
1 813
2 204
118

1 945
1 663
2 245
118

Överskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
Eget kapital sammanlagt

4 477
-435
9 018

5 012
-533
10 483

4 478
-316
9 135

5 012
-534
10 482

16 000

0

0

0

4 893
597
1 482
1 705
24 677

5 230
593
919
1 573
8 314

4 884
479
1 521
1 563
8 447

5 226
380
978
1 475
8 059

33 696

18 797

17 582

18 541

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Förskottsbetalningar
Immateriella tillgångar sammanlagt
Materiella tillgångar
Land- och vattenområden
Byggnader och konstruktioner
Maskiner och inventarier
Byggnader och konstruktioner sammanlagt
Placeringar
Dotterbolagaktier
Aktier och andelar
Övriga tillgodohavanden
Placeringar sammanlagt
RÖRLIGA AKTIVA
Fordringar
Långfristiga
Kortfristiga
Förskottsbetalningar
Girotillgodohavanden
Övriga fordringar
Kortfristiga fordringar sammanlagt
Finansiella värdepapper
Kassa och banktillgodohavanden
AKTIVA SAMMANLAGT
PASSIVA
EGET KAPITAL
Grundkapital

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga
Lån
Kortfristigt
Erhållna förskottsbetalningar
Skulder til leverantör
Övriga skulder
Resultatregleringar
Främmande kapital sammanlagt
PASSIVA SAMMANLAGT

Balansboken för stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp finns i sin helhet på adressen kyrkansutlandshjalp.fi/ekonomin
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ANSVAR

Hållbara resultat genom
ansvarsfull verksamhet

38

Kyrkans Utlandshjälp 2019

FREDRIK LERNERYD

UTVECKLINGSSAMARBETE OCH HUMANITÄRT BISTÅND kan fungera
effektivt och ge hållbara resultat bara om det genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Ansvarsfull verksamhet och kvalitet går hand i hand. En omistlig
ansvarsprincip är den så kallade do no harm-principen, enligt vilken biståndsverksamhet inte får ha några skadliga effekter på människor eller
deras levnadsmiljö.
Under året tog vi i bruk nya riskhanteringsverktyg. Med hjälp av dem
kan vi bättre identifiera och förebygga risker som Kyrkans Utlandshjälp
eller dess anställdas verksamhet skulle kunna orsaka. Riskerna utvärderas
ur lokala samhällens och människors synvinkel och ur miljösynpunkt. Vi
beaktar också risker knutna till klimatförändringen.
Vi uppmuntrar lokala människor att lämna feedback eller göra klagomål
om de upptäcker problem, om vår verksamhet har orsakat dem skada eller
om de misstänker missbruk. Det ökar deras förtroende och hjälper dem
upptäcka problemsituationer i tid. För att säkerställa att de kan lämna
feedback på ett säkert och tillförlitligt sätt har vi infört lokalt anpassade
system att lämna feedback och göra klagomål i våra landsprogram. I slutet
av 2019 hade dessa mekanismer införts i alla program.
För oss är det viktigt att garantera att lokala människor och samhällen
i våra programländer kan delta i planeringen, genomförandet och utvärderingen av projekt som rör dem. Genom att vara delaktig ökar det lokala
ansvaret och ägarskapet till arbetet och mer bestående resultat uppnås
i projekten.
Kunnig personal, god kännedom om verksamhetsmiljön, planering
som utnyttjar lokala kunskaper, regelbunden uppföljning och utvärdering av projekt, noggrann riskhantering och ständigt lärande främjar en
ansvarsfull och högklassig verksamhet i Kyrkans Utlandshjälp. Vårt arbete
regleras av internationella bestämmelser och standarder samt interna
verksamhetsprinciper och -anvisningar. Vi är den enda hjälporganisationen i Finland som certifierats enligt kvalitetssystemet Core Humanitarian
Standard (CHS).
Kyrkans Utlandshjälp tar sitt samhällsansvar genom att verka etiskt och
ekologiskt. Vi strävar efter att agera miljövänligt på våra kontor och använder
Rättvis handel-produkter i vår mötesservering. Vi uppmuntrar även våra
anställda att återvinna avfall och använda Rättvis handel-produkter. Vårt
kontor i Helsingfors har WWF:s Green Office-certifikat, och flera av våra
landskontor har börjat följa samma principer.
Loyce Bukami är medlem i en
Vi är grundarmedlem i Finnwatch, som
spargrupp som grundades år
undersöker och övervakar finska företags
2019 i flyktingbosättningen
verksamhet i utvecklingsländer. Window-Close
Rwamwanja i Uganda.

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS STYRELSE 2019

Kyrkans Utlandshjälps
styrelse sammanträdde
fem gånger

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS VERKSAMHET leds av en styrelse som
tillsatts av kyrkostyrelsens plenum och som består av ordföranden och
10–13 andra medlemmar. Styrelsen väljer ett arbetsutskott och ett granskningsutskott bland sig själva.
2019 sammanträdde stiftelsens styrelse fem gånger. Dessutom ordnades ett e-postmöte och en studie- och förhandlingsresa till Ekumeniska
centret i schweiziska Genève, där programmet bestod av att lära känna
verksamheten i flera ekumeniska samarbetsorganisationer, som Kyrkornas
världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen.

2019 BESTOD KUH:S STYRELSE AV:
Ordförande: sakkunnig i internationella ärenden Tarja Kantola; vice ordförande: kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth (från 2018)
Ledamöter:
advokat Tuomas Aho
direktör Sixten Ekstrand
riksdagsledamot Pekka Haavisto (fram till juni)
församlingspastor Riikka Hietanen
biskop Kaisamari Hintikka (från april)
riksdagsledamot Anna-Kaisa Ikonen
u-landsforskare, docent Marjaana Jauhola
kyrkoherde Juhani Lavanko
chefredaktör Reetta Meriläinen
ekonomie magister Ritva Ohmeroluoma
redaktör Aila Paloniemi
präst i internationaliseringsarbetet Mark Saba
Styrelsesekreterare var verksamhetsledare Jouni Hemberg.
Sakkunnigmedlemmar i styrelsen 2019 var generalsekreterare Mari-Anna Auvinen från Finlands Ekumeniska Råd, direktör Kalle Kuusimäki
från Kyrkans central för diakoni och samhällsarbete, verksamhetsledare Riina Nguyen från Ortodoxa kyrkans internationella diakoni och
mission Filantropia ry samt docent Jaakko Rusama från Kyrkans missionscentral.
2019 bestod arbetsutskottet av Tarja Kantola, Olli-Pekka Silfverhuth och
Marjaana Jauhola. Granskningsutskottet bestod av Ritva Ohmeroluoma,
Tuomas Aho och Sixten Ekstrand. Arbetsutskottets och granskningsutskottets utnämning fortsätter till slutet av den nuvarande styrelsens
mandatperiod, dvs. till slutet av juni 2020. Window-Close

Vårt arbete stöds av:

EDUCATION
CANNOT
WAIT
a fund for education
in emergencies

Government of the
United States
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