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Hållbar utveckling 
kräver anpassning  
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VÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS dramatiskt under de gångna två åren. 
Coronapandemin har begränsat våra liv, men samtidigt fått oss att ta 
ett enormt steg framåt inom digitalisering. Kriser och konflikter är mer 
komplicerade och klimatförändringen spetsar till läget ytterligare. Allt fler 
människor behöver vår hjälp. Det får mig att undra: vad kommer härnäst? 

Konsekvenserna av covid-19 har skapat diskussion så väl i Finland 
som i våra landskontor. Jag är tacksam för alla i hela organisationen som 
jobbat under den här perioden, framförallt den personal som stötte på 
de direkta utmaningarna orsakade av pandemin, och som sedan lyckades 
hitta nya arbetssätt. Vår lokaliseringsstrategi lade mycket ansvar på våra 
landskontor och under pandemin kunde vi dra nytta av den existerande 
tilliten. Endast när statliga restriktioner förhindrade våra aktiviteter tog 
de paus. Under de två senaste åren har vi lärt oss färska tänkesätt och 
skapat nya partnerskap. 

Lokaliseringen måste stärkas och främjas på alla nivåer – det är viktigt att 
vi delar samma uppfattning om vad hjälp innebär, och att vi stöder lokala 
aktörer. Inom KUH är 95 procent av personalen från länderna vi jobbar i; 
vårt landskontor i Uganda är till exempel större än Helsingforskontoret. 

Men med allt som har hänt, också när vi beaktar den färska eskaleringen 
av Ukrainakrisen, måste vi vara ännu bättre förberedda på kommande 
utmaningar. Konflikterna är många och utdragna och brott mot mänskliga 
rättigheter ökar. Att jobba med svåra frågor kräver ett mycket bredare 
perspektiv – vi måste vara öppna för nya lösningar och som hjälparbetare 
måste vi göra detta med optimism. Vi måste hitta tekniska lösningar som 
är förankrade i vetenskap. Vi gjorde detta under pandemin, genom att 
använda digital teknologi i undervisningen. Vi kan göra samma sak med 
klimatförändringen för att hitta sätt att lindra effekterna av och anpassa 
oss till den. 

I Afrikas horn eller i länder som Kambodja och Nepal får människor allt 
svårare att anpassa sig till klimatförändringen. Människor kan inte längre 
överleva i områden där de alltid bott. Tidigare svårbebodda områden är 
nu obeboeliga och detta sker i allt tätare takt. Klimatförändringen påverkar 
oss alla i stigande grad och krig, väpnade konflikter och oroligheter gör 
inte saken bättre. 

I Sydsudan går man från en katastrof till en annan, och de flesta 
katastrofer är länkade till klimatnödläget. Vårt jobb med att tackla det 
förändrade klimatet är svårt nog, men med konflikter inblandade kan 
uppgiften verka omöjlig. 

En sak som ger mig hopp är att vår oro delas, framförallt inom den 
privata sektorn, och detta skapar möjligheter. Partnerskap inom kreativa 
branscher i Kenya är ett exempel där vi jobbar med utkomst tillsammans 
med små företag, medan yrkesutbildningen i Uganda sammankopplar 
yrkesutbildade unga med jobb inom den privata sektorn. 

Vi har bevisat att vi kan göra saker och ting annorlunda och att vi kan 
vara en smidig och lyhörd organisation. Vi började finansiera landskontor 

så sent som 2010 och våra arbetssätt är inte huggna i sten, vilket gör 
det lättare att anpassa oss till nya omständigheter. Så vi kan fråga oss 
själva, vilket är det bästa sättet att jobba framåt: Är det att bistå med ett 
visst stöd som organisation inom den privata sektorn? Samarbeta med 
föräldra- och lärarförbund i skolor eller som konsult till stater? Eller förena 
nya arbetsformer utöver utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och 
fredsbygge? Den här flexibiliteten är uppenbar när man ser på vårt arbete 
i Asien, där vi jobbar på ett väldigt annorlunda sätt än i till exempel Afrika. 

Allt vårt arbete möjliggörs av våra partner. Det är vanligt att hjälp erbjuds 
gärna nära medan man glömmer bort resten av världen. Men precis som 
vi, förstår våra partner att händelser var som helst i världen kan påverka 
oss alla. Därför måste vi jobba tillsammans. Vi tackar alla våra partner och 
givare för det orubbliga stödet och framgångsrika samarbetet. STOP
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”Vi har bevisat att vi kan göra 
saker och ting annorlunda 
och att vi kan vara en smidig 
och lyhörd organisation.”

PÄRMBILD: I över ett års tid kunde Rose, 21, inte 
gå i skolan på grund av pandemin. Undervisning-
en fortsatte 2021 efter att skolorna öppnade igen 
i Yei i Sydsudan.  
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Kyrkans Utlandshjälp 
stödjer biodling i 
Kenya för att skapa 
hållbar utkomst och 
för att hålla ungdomar 
borta från konflikter. 
FOTO: ANTTI YRJÖNEN

COVID, KONFLIKTER OCH 
KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
UTMANAR 
UTVECKLINGEN 
VÄRLDEN ÖVER    

VÄRLDEN STÅR JUST NU inför många slags utmaningar, och de 
som drabbas mest är redan i en sårbar ställning. Coronapandemin 
orsakade, för första gången sedan 1990, en tillbakagång i mänsklig 
utveckling och en ökning i extrem fattigdom. 

Klimatförändringen leder till extremare väderförhållanden på 
platser där människor har de sämsta möjligheterna att anpassa 
sig. I Östra Afrika blir regnsäsongerna längre och fler, vilket inne-
bär att människor inte hinner återhämta sig efter dåliga skördar. 
Samma människor har gjort mindre för att orsaka klimatförändring 
än människor i rika länder. De årliga utsläppen av de 5,5 miljoner 
människor som bor i Finland motsvarar utsläppen av 200 miljoner 
människor i låginkomstländer. 

Klimatförändringen orsakar resursbrist, vilket orsakar konflikter 
i nästan alla de områden där KUH verkar. Att bygga en bestående 
och inkluderande fred blir allt svårare. Den onda kriscykeln måste 
motas i grind med investeringar i utbildning, utkomst och fred – 
vilka tillsammans kan leda till en positiv cykel. 

Den ökade mängden unga i utvecklingsländer besitter den största 
utvecklingspotentialen och högklassig utbildning är en åtgärd som 
kan frigöra den potentialen. 

Framförallt i utsatta förhållanden behövs möjligheter som gene-
rerar inkomst. Där bör också utbildning vara länkad till företagande 
eller anställning. I många utvecklingsländer matchar inte kunskaperna 
behovet, vilket leder till att välutbildade unga människor blir utan 
arbete. Vi tror verkligen på att högklassig utbildning kan göra skillnad 
också i svåra förhållanden. Det man lärt sig kan inte tas ifrån en. 

Traditionellt har humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete 
skilts åt. Humanitärt bistånd svarar på livshotande kriser, efter 
det tar långsiktigt utvecklingssamarbete över för att bygga mer 
bestående system. Men vad händer om kriserna är återkommande? 

Att bygga fred, resiliens och en bättre framtid innebär att man 
inte kan vänta på att krisen ska vara "över" – allt oftare levererar 
vi livräddande humanitär hjälp parallellt med långsiktigt utveck-
lingssamarbete och fredsarbete. Trots tuffa arbetsförhållanden, 
stödjer KUH utsatta samhällen och jobbar 
med partner för att möjliggöra utbildning. 
Vi är också med och skapar ekonomiska 
möjligheter för unga, samt verktyg för inklu-
derande fred. STOP 

Tapio Laakso 
Chef för påverkansarbete 
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KUH VERKAR I UTMANANDE  
FÖRHÅLLANDEN
Våra programländer finns i Afrika, Mellanöstern och Asien. 

Afrika

1  Uganda

I Uganda bor 1,4 miljoner flyktingar, mer än i 
något annat land i Afrika. Majoriteten av dem 
är kvinnor och minderåriga. Kyrkans Utlands-
hjälp arbetar med utbildnings- och företagar-
program för flyktingar och ugandier.  

”Jordbruket är vår trygghet. Jag 
vill inte lämna odlandet, så jag 
fortsätter med jordbruksarbetet 
och kommer att producera mat 
som vår nation kan äta.”

Samuel Asakia, 18, är jordbrukarpraktikant i KUH:s utbild-
ningsprogram i flyktingbosättningen Kyaka i Uganda.  
FOTO: MELANY MARKHAM

2  Sydsudan

Politiska spänningar och konflikter som fortsatte 
i Sydsudan under 2021 försvårade det nationella 
fredsarbetet. Under 2021 lanserade KUH ett 
stort fredsprogram i södra delarna av delstaten 
Central Equatoria. KUH samarbetade också 
med den sydsudanesiska regeringen för att 
förstärka utbildningssektorn.   

”Skolan har lärt mig att man 
måste vara modig och studera 
mycket så att man kan fatta egna 
beslut i livet. Med hjälp av utbild-

ning kan du hitta jobb och rå om dig själv.”

Rose Night, 21, studerar på andra stadiet i Yei i Sydsudan, 
där KUH förser nyligen återkomna familjer med kontant-
stöd. FOTO: ANTTI YRJÖNEN

3  Somalia

Över tre decennier av konflikter har försatt 
Somalia i fattigdom. Största delen av infra-
strukturen har förstörts och pågående politisk 
instabilitet och väpnade konflikter förvärrar 
effekterna av klimatchocker. KUH:s program 
i Somalia inkluderar utkomst, utbildning och 
fredsarbete. Nationell försoning och kommu-
nalpolitik är kritiska för arbetet.   

“Jag tror inte att det kan bli fred 
utan kvinnor. Om kvinnor deltar 
i politiken och beslutsfattandet 
kommer många samhälls-

problem att adresseras eftersom kvinnor är 
insatta samt känner till och är medvetna om 
sociala problem såsom våld mot kvinnor.” 

Falis Abshir Guleed är medlem i lokalrådet i Galkayo där 
stödet av KUH och Somalias inrikesministerium möjliggjor-
de att kvinnor blev invalda i rådet. FOTO: NUR HASSAN ABDULLE

4  Centralafrikanska republiken  

Under de senaste fyrtio åren har Centralafri-
kanska republiken genomgått återkommande 
cykler av våld. Sedan valet i december 2020 har 
våldet bara förvärrats. Här ligger KUH:s främsta 
fokus på utbildning.  

5  Kenya

Arbetare i Kenyas urbana områden drabbades 
hårt av covid-19 – den ökade sysselsättning 
som stigit sedan 2005 har gått förlorad 
under de två senaste åren. Många av dessa 
människor flyttade tillbaka till rurala områden 
som inte har någon elektricitet eller rent vatten. 
Klimatförändringen ökar ytterligare trycket på 
dessa samhällen där vårt arbete fokuserar på 
utbildning och fred.

7  Liberia

Med stöd från EU jobbar vi i samarbete med 
den lokala medborgarorganisationen Serving 
Humanity for Empowerment and Develop-
ment (SHED) för fångars rättigheter i Liberia. 

Mellanöstern 

8  Jordanien

I Jordanien bor näst mest flyktingar i världen 
per capita. KUH arbetar med syriska flyktingar 
och stödjer dem med allmän utbildning och 
utbildning för bättre utkomstmöjligheter.

  
 
 

9  Syrien

Efter över ett decennium av konflikt är många 
syrier utan hem. De har inte tillgång till mat, skydd, 
arbete eller grundläggande hälsotjänster. Närmare 
90 procent av barnen behöver humanitärt bistånd; 
uppskattningsvis 2,45 miljoner barn går inte i skola 
och 1,6 miljoner barn riskerar att sluta skolan helt 
och hållet.

”Jag har klarat mig igenom svåra 
tider i hopp om ett bättre liv. Nu är 
jag starkare än någonsin, min röst 
är hörd och ingen kan ta ifrån mig 

min plats i samhället.” 

Dania Hamza, 23, undervisar i matematik, kemi och fysik i en 
skola i Östra Ghouta i Syrien. FOTO: ABUTALIB ALBOHAYA

10  Israel och de palestinska 
områdena 

KUH:s program i Israel och de palestinska områ-
dena fokuserar på att förbättra utbildningskvali-
teten via våra partnerskap. 

Latinamerika och Europa 

17  Haiti

En jordbävning med magnituden 7,2 dödade 
mer än 2 000 människor och skadade över 
12 000 i Haiti i augusti 2021. Detta orsakade 
stora skador och en humanitär kris. KUH 
hjälpte bland annat med mat, hygienartiklar, 
filtar och skydd i de mest drabbade områdena.

 18  Grekland

Covid-19-pandemin slog hårt mot Grekland. KUH 
stödde distributionen av matpaket och hygienar-
tiklar till flyktingar och utsatta hushåll som påver-
kades av pandemin och de långa nedstängning-
arna. Projektet avslutades i oktober 2021. 

11  Libanon 

Fastän Libanon har påverkats av otaliga kriser 
under de två senaste åren är det ekonomin 
som lidit mest: landets BNP från år 2018 hade 
krympt med hälften tills 2021. När skolorna 
stängt under covid-19 har KUH fokuserat på 
att bidra med utbildning, framförallt till de 
runt 200 000 syriska flyktingar som aldrig 
gått i skola.  

Asien

12  Myanmar

Militärkuppen i Myanmar under 2021 förvärrade 
utmaningarna som landet råkade ut för under 
covid-19. Landsprogrammet omfattar utbild-
ning, men också kontantstöd har blivit en viktig 
del av programmet. 

13  Afghanistan 

Efter att talibanerna tog över makten i Afgha-
nistan hösten 2021 har landet dukat under för 
krisen där 95 procent av människorna inte har 
tillräckligt med mat. KUH svarade på nöden 
med mathjälp och vinterutrustning för att 
hålla människor varma.

14  Nepal

Över 50 procent av Nepals befolkning är under 
24 år. Nästan två tredjedelar av människorna 
förlitar sig på jordbruk för sin utkomst, så KUH:s 
arbete i Nepal fokuserar på utkomst och utbild-
ning med långsiktiga utvecklingsmål.   

”Med våra besparingar växer vårt 
företag. Vi kan igen bo tillsam-
mans och våra barn kan gå i 
skolan.” 

Basanti Rawal startade en teaffär med stöd av KUH. Tack 
vare hennes utkomst kunde hennes man återvända till Nepal 
från utlandet och de arbetar nu tillsammans. FOTO: PRASHANT 

BUDHATHOK 

15  Kambodja 

Lättade statliga restriktioner hjälpte att 
återhämta Kambodjas ekonomi under 2021. 
Trots det finns ett stort fattigdomsgap mellan 
urbana och rurala områden där människor 
förlitar sig på naturresurser och jordbruk för 
sin utkomst. KUH:s program fokuserar på 
ungdomar och utbildning, men också på att 
garantera lämpliga utkomstmöjligheter för 
utsatta hushåll. 

16  Bangladesh  

Närmare en miljon rohingya-flyktingar som 
flydde förföljelse i Myanmar bor i Bangladesh. 
KUH stödjer kvinnor och flickor i flyktingbosätt-
ningen i Cox Bazaar med informell utbildning 
och aktiviteter som tacklar könsbaserat våld. 
Detta kombineras med psykosocialt stöd och 
skydd. Programmet avslutades i slutet av 2021. 6  Etiopien

Krig och oroligheter i norra Tigray-området i 
Etiopien har lett till tusentals döda och över 
2,2 miljoner människor utan hem som också 
riskerar hungersnöd. KUH försåg människor i 
de mest utsatta områdena med mat, hygien-
produkter och rent vatten.
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Närmare ekonomiska uppgifter finns på 
sidorna 34–37.

 = Kyrkans Utlandshjälps landskontor

90 procent, sammanlagt 
49,3 mn euro, av Kyrkans 
Utlandshjälps operativa 
utgifter år 2021 (54,8 mn euro) 
gick till hjälparbete.
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Innovationer och byggande av 
förtroende – så främjas utbildning, 
utkomst och fred i Afrika  

Kyrkans Utlandshjälps arbete i Afrika fokuserar på utkomst, 
utbildning och fredsbygge. Utbildningens grundläggande 
roll reflekteras i våra landsprogram och vi skapar betydande 
möjligheter för yrkesutbildning för att tackla de ekonomiska 
utmaningarna i regionen. I områden med rådande konflikter, 
såsom Somalia, har vi omfattande fredsprogram. 

UGANDA. Samtidigt som utbildning är ett av KUH:s fokusområden i 
Uganda uthärdade eleverna nästan två år av skolstängningar på grund av 
covid-19-pandemin. Den största framgången i Uganda under det senaste 
året var vårt arbete för att garantera fortsatt inlärning. Detta gjorde vi 
genom att möjliggöra studier hemma och i samhället med stöd av lärare. 
Vi utvecklade också radiolektioner, delade ut inlärningspaket och inrättade 
inlärningscenter i lokalsamhällen. Totalt fortsatte studierna för 132 562 
studerande under 2021 (75 846 kvinnor och 56 716 män). 

Trots skolstängningar expanderade vi våra undervisningsfaciliteter genom 
att färdigställa 86 klassrum och flera andra byggnader. Bland annat ett inlär-
ningscenter för barn med svåra funktionsnedsättningar i flyktingbosättningen 
i Kyaka och två skolor på andra stadiet i flyktingbosättningarna i Kyaka och 
Rwamwanja för att råda bot på bristen av skolor i dessa samhällen. 

Att garantera fortsatt utkomst för de människor vi jobbar med är ett 
annat fokus i Uganda. De som utbildat sig inom våra yrkesutbildningar eller 
utkomstprogram, framförallt kvinnor, har fått stöd i att skapa egna jobb eller 
fått jobb inom den privata sektorn. Vi integrerar också digitala kunskaper 
i våra yrkesutbildningar genom att skapa plattformar för marknadsföring 
och inlärning online. Yrkesutbildningar förstärks med karriärhandledning 
samt utplaceringar i arbetslivet för att förstärka länken mellan utbildning 
och anställning. Alla 1 098 ungdomar som deltog fick utbildning i entre-
prenörskap samt praktikplatser. Totalt skapade vårt program 654 nya jobb. 

KUH bidrog till kvinnors sociala och ekonomiska egenmakt genom akti-
viteter som genererar inkomster, via spar- och lånegrupper i byarna samt via 
utveckling av företagarkunskaper. Spar- och lånegrupperna har en avgörande 
roll för att möjliggöra finansiering av kvinnors företag samt utveckling av 
verksamheten på samhällelig nivå. Kvinnobanken stödde 398 spar- och 
lånegrupper med sammanlagt 10 588 medlemmar. Med vårt stöd kunde 
de spara och låna på egen hand och engagera sig med intressenter för att 
ta itu med egna utmaningar. Kvinnor i dessa grupper har gått i spetsen för 
frågor som ansvar, entreprenörskap, ledarskap och förbättringar i hemmen. 

Pandemin var den främsta utmaningen i vårt arbete och fördröjde en 
del planerade projekt. Samtidigt som innovationer såg till att inlärningen 
kunde fortsätta såg vi också till att använda tiden för att koncentrera oss 
på bland annat lärarutbildningsprogram, såsom kontinuerlig professionell 
utveckling, psykosocialt stöd, karriärhandledning, samt inkluderande 
pedagogik som fokuserar på eleven. Medan nedstängningar ökade bar-
nens utsatthet utbildade vi lärare att identifiera barn som behöver stöd, 
till exempel offer för könsrelaterat våld, samt att ge dem medel att hjälpa 
de utsatta att söka stöd. Vi fortsatte också att rekrytera och stödja speci-
allärare som hjälper barn med funktionsvariationer. Dessa insatser stödde 
2 284 lärare i deras arbete.

Finansiering

Kat.fonden (med Gemensamt Ansvar)  
1,0 M€ / 3 %

Kvinnobanken  
0,6 M€ / 2 %

Privatpersoner, 
samfund och företag  
4,4 M€ / 12 %

Utrikesministeriet  
7,1 M€ / 20 %

Internationell finansiering  
21,4 M€ / 60 %

Sammanlagt
35,6 M€

Församlingarna  
1,0 M€ / 3 %

 2 000 invånare ökade sin kännedom om 
katastrofriskreducering och anpassning 
till klimatförändringen. KENYA 

 12 000 studerande fick mobila 
kontantinsättningar för att köpa 
skolmaterial. SOMALIA

 78 % av de 2 446 jobb som skapades 
före 2021 upprätthölls trots 
covid-19-pandemin. UGANDA

Prince Mushesa, 22, flydde från 
Demokratiska republiken Kon-
go till Uganda under 2019. Han 
studerade jordbruk på KUH:s 
utbildningscenter i flyktingbo-
sättningen i Kyaka. Nu jobbar 
han med eget jordbruk. 
FOTO: HUGH RUTHERFORD

KENYA. Utbildning är fortsättningsvis vårt främsta fokus i Kenya, men 
landsprogrammet expanderade sin verksamhet inom utkomst och vatten, 
hygien och hälsa. Vi förstärkte också vårt fredsarbete, jämställdhet mellan 
könen och anpassning till klimatförändringen. Allt detta genomsyrar våra 
projekt. 

Vårt mest omfattande utbildningsprogram är för flyktingbarn i när-
heten av flyktingbosättningen Kakuma i norra Kenya. Under de senaste 
åren har Kenya arbetat för att att allt fler flyktingar ska integreras i de 
lokala samhällena. I flyktingbosättningen i Kalobeyei bor, studerar och 
arbetar flyktingarna sida vid sida med lokala kenyaner. De flesta flyktingar 
i Kalobeyei är från Sydsudan. 

8 Kyrkans Utlandshjälp 2021 Kyrkans Utlandshjälp 2021 9

AFRIKAAFRIKA



Lul Mohamed Nur deltog i 
lärarutbildningen i Hudur 
i Somalia. I det lokala 
samhället har hon talat 
för flickors utbildning och 
idag består hennes klass 
av fler flickor än pojkar. 
FOTO: ISMAIL TAXTA

Dessa arbetssätt har blivit det nya normala. Men vi har lärt oss att vi 
kan få samma resultat också när vi arbetar med hybridmodeller. Trots 
utmaningar har vi framgångsrikt utökat vårt programområde till Nairobi, 
Mombasa och Garissa under det senaste året.  

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN. Utbildning är vårt främsta fokus 
i Centralafrikanska republiken som har utstått återkommande våldscykler 
under de senaste 40 åren. Landets humanitära behov har stigit till den 
högsta nivån sedan 2014 som en följd av de förvärrade konflikterna efter 
valet i december 2020. 

Långvariga våldsamheter innebär att skyddsprogram med målet att 
hjälpa personer som till exempel överlevt sexuellt eller könsrelaterat våld 
har blivit allt vanligare i KUH:s verksamhet. Under 2021 stödde skydds-
programmen 1 381 personer som led till följd av våldshandlingar. Skydd 
och utkomstprogram involverar främst kvinnor – de 1 377 kvinnor som vi 
stödde i utvecklingen av deras affärsverksamhet eller ekonomisk resiliens 
rapporterade att de nu har bättre chanser att uttala sig om familjeärenden. 

Under 2021 blev KUH en betrodd partner för UNHCR i fem distrikt och 
såg till att 43 646 barn fick bättre tillgång till högklassig utbildning. Samti-
digt stängdes två fältkontor på grund av brist på finansiering. Situationen i 
landet betecknas som ett "bortglömt nödläge" där många organisationer 
tävlar om en liten mängd internationell finansiering. Att inte ha långsiktig 
finansiering innebär att det är svårt att planera, vilket ytterligare förvärras 
av den ökande osäkerheten på flera områden där vi jobbar. 

För att bygga en bättre framtid stödde vårt landsprogram ungdomar 
att bli aktiva aktörer i sina egna liv samt i arbetet för en fredlig och hållbar 
utveckling av det egna samhället. Vårt fredsarbete nådde 869 delta-
gare i 9 underprefekturer och 120 ungdomar i gymnasiets fredsklubbar. 
Detta ledde till ökad kunskap om valprocesser, ledarskap och hatretorik. 
Programmet främjade dialogkunskaper och nätverkande samt utkomst-
möjligheter för ungdomar.  

SOMALIA. Trots att vårt arbete i Somalia om-
fattar alla tre tematiska områden är fredsar-
betet den största komponenten. Nationell 
försoning och inkluderande lokalförvaltning 
är kritiska delar av det arbetet. Över tre de-
cennier av pågående konflikter har lett till att Somalia är fattigt, största delen 
av infrastrukturen är förstörd och landets stabilitet hänger på en skör tråd. 

Medan landet byggs upp hjälper nya distriktsråd till med att sätta 
beslutsfattandet i händerna på somalier. KUH är en av ledarna inom detta 
arbete. Sedan 2016 har vi stött bildandet av 5 distriktsråd och utbildat 700 
kvinnor i ledarskap. Förra året skapades nya distriktsråd i Jowhar och Barawe. 
Som organisation har vi lärt oss längs vägen och byggt upp ett förtroende 
hos alla parter. Vi arbetar med olika grupper inom civilsamhället, med 
religiösa ledare och klanäldsta, vilket lett till resultat. Nu är vi inte endast 
med och skapar distriktsråden, utan stödjer dem också i deras arbete. 

Våra ansträngningar att stärka det lokala civilsamhällets kapacitet gav 
resultat inom utbildningssektorn när våra yrkesutbildningspartner startade 
en affärs- och återhämtningsplan för att främja långsiktig självfinansie-
ring och hållbarhet. Vi gjorde ett pilotprojekt med fokus på inlärning och 
utkomst och stödde två tekniska utbildningsinstitut genom att utforma 
läroplanerna och tillhandahålla bidrag för att hjälpa eleverna att etablera 
sina egna företag. Under det senaste året tog 70 studerande (38 kvinnor) 
examen från skrädderi och etablerade minst 12 företag; många utexami-
nerade startade dem tillsammans. 

Under 2021 ledde politiska spänningar och försämrad säkerhetsmiljö 
till utmaningar för KUH. Det begränsande vår rörlighet och fördröjde en del 
aktiviteter. Fredsarbetet är beroende av vårt samarbete med olika ministerier 
och när de inte kan röra på sig fördröjs vårt arbete. 

Vi arbetar också med utbildning i nödlägen, med målet att barn ska 
kunna fortsätta gå i skolan. Vi utbildade lärare och byggde utbildningslokaler 

i områden som är svåra att nå när covid-19 stängde skolorna. När priserna 
steg blev dessa områden ännu svårare och dyrare att nå, vilket påverkade 
vårt utbildningsprogram och byggandet av skolor. Trots utmaningarna har 
10 tillfälliga skolbyggnader och 16 renoverade klassrum ökat tillgången till 
högklassig utbildning för elever i Baidoa, Hudur och Elbarde. 

Vi hittade också nya finansieringskällor. Mideyee-projektet finansieras av 
Finlands utrikesministerium. Men torkan och den efterföljande förflyttningen av 
människor leder till tilltagande oro; det är svårare att hålla barnen kvar i skolan.  

SYDSUDAN. Politiska spänningar och konflikter – som hotar nationell fred 
och orsakar avbrott i vår verksamhet – fortsatte under 2021 i Sydsudan. 
Trots detta lanserade vi ett stort fredsprogram i södra delarna av delstaten 
Central Equatoria. Programmet fokuserar på lokala lösningar för social 
sammanhållning och tidig återhämtning för de flyktingar som återvänder 
till landet, internflyktingar och värdsamhällen. Vi inledde också ett mer 
aktivt samarbete med det nationella ministeriet för fredsbygge under 
2021, vilket gör oss till en av de främsta partner i fredsarbete i Sydsudan. 

Översvämningarna var värre och mer utbredda under 2021, vissa byar 
hamnade helt och hållet under vatten – hus, jordbruk och skolinfrastruktur 
förstördes. Trots översvämningar, covid-19 och utbredd fattigdom såg vi till 
att 12 757 barn och unga i Fangak, Tonga och Yei kunde gå i grundskolan 
och fick skolmaterial. På grund av översvämningarna tvingades KUH att 
använda tältskolor i Fangak. Utkomstutbildningar inom jordbruk ställdes 
in och ersattes med kontantutbetalningar som nådde 3 200 hushåll. 
Stödet för jordbruk och fiske nådde 3 573 familjer. Kvinnor hade ansvar i 
majoriteten av hemmen. 

Bakhåll längs vägarna, kidnappningar och plundringar ledde till att 
människor tvingades fly inom landet, vilket påverkade och ökade de huma-
nitära behoven. Den pågående värdeminskningen av det sydsudanesiska 
pundet ökade matpriserna, speciellt för importerade varor såsom vetemjöl, 
socker och vegetabilisk olja. Vår arbetsgrupp för kontantutdelningar rap-
porterade att de månatliga minimikostnaderna för ett medelhushåll var 
204 dollar i Fangak och 257 dollar i Yei under 2021. Trots statens arbete 
för att införa priskontroller bibehöll lokala handelsmän sina priser. KUH:s 
kontantprogram distribuerade motsvarande en tredjedel av hushållens 
kostnader för att möjliggöra att föräldrar i Fangak och Yei hade råd med 
tillräckligt mycket mat för sina familjer. 

En del av de mest betydande framgångarna inom utbildningssektorn 
gjordes i Sydsudan under fjolåret. En utbildningspolicyprocess inleddes 
med statliga ministerier, universitetet i Juba och andra intressenter. Som 
resultat har Sydsudan fått sin första läroplan för tekniska och yrkesutbild-
ningar samt nationella riktlinjer för praktik. Läroplanen översattes också till 
fem nationella språk så att den kan användas runtom i landet. 

I vårt utbildningsprogram skrev vi in 180 ungdomar (59 kvinnor och 121 
män) i två utbildningscenter i Juba. KUH blev också invald i ett strategiskt 
råd inom undervisning, vilket hjälpte oss att spela en än mer strategisk 
roll i utbildningssektorn. STOP

“KUH har utbildat mer än 
700 kvinnliga ledare inom 
ledarskap", skriver Paula 
Tarvainen, äldre sakkunnig 
inom fredsarbete. 
Läs mer på sidan 23.

 1 763 människor fick utbildning inom handel, 
företagande och konflikthantering.  
CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN 

 12 757 studerande i 35 skolor fick tillgång 
till högklassig undervisning 
trots svåra översvämningar 
och covid-19. SYDSUDAN

I Kalobeyei driver vi sju skolor och sju daghem. Vårt stöd möjliggjorde 
att 24 703 elever fick tillgång till högklassig utbildning. Förhållandet mel-
lan elever och lärare är i medeltal 1:112, ett problem som vi tog itu med 
genom att utbilda lärare i bland annat pedagogik och lektionsplanering. Vi 
utbildade 259 lärare men covid-19 fortsatte minska antalet möten ansikte 
mot ansikte. Hybridformer, såsom ett mobilt mentoreringsprogram för 
lärare som leddes av vårt nätverk Lärare utan gränser, har faktiskt ökat 
vår utbildning av lärare. 

Vi lanserade också ett nytt innovativt projekt om digital kompetens 
och kreativa branscher. Programmet främjar företagande och skapandet 
av nya jobb för ungdomar i Nairobi. Ett partnerskap inleddes också med 

det lokala företaget Taka Taka Solutions. I pilotprojektet fick 80 kvinnor 
tillgång till ett säkert och betalt jobb som skräpplockare – en verksamhet 
som också stödjer miljöskydd. 

Torkan i östra Afrika påverkade vår verksamhet avsevärt. Pastoralister 
strider om de få vattentillgångarna och betesmarkerna. Den här typen av 
konflikter utökade våra kostnader i Kenya. På grund av covidrestriktioner 
hade vi färre människor som deltog i fredsmöten och de som deltog 
måste hålla social distans. 

Fredsmöten hölls via radio. Före pandemin var det främst äldre kenyaner 
som lyssnade på radio, nu är radio än en gång en väsentlig del av våra 
utbildnings- och fredsprogram. 
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Corona och konflikter kräver 
anpassning i Asien 

Utbildning för barn och ungdomar och socioekonomisk 
egenmakt för kvinnor är kärnan i vårt arbete i Kambodja, 
Myanmar och Nepal. Under det senaste året hindrade 
covid-19-restriktioner, konflikter och begränsade anslutningar 
genomförandet av projekt, vilket tvingade oss att omfördela 
medel och begränsa våra aktiviteter. 

KAMBODJA. Vårt arbete i Kambodja spänner över sju av landets provinser 
och fokuserar till stor del på ungdomar och utbildning, till exempel genom 
utveckling av undervisning och ledarskap. Vi ger även studie- och karriär-
handledning till elever i andra stadiet. 

Vår policy och vårt kompetensramverk för karriärhandledning godkändes 
officiellt på nationell nivå av ministeriet för utbildning, ungdom och idrott 
och blev en av våra nyckelprestationer 2021. Karriärrådgivare som utbildats 
som ett resultat av vårt program gav personlig rådgivning ansikte mot ansikte 
till 8 911 studerande i 40 skolor, vilket ökar deras självförtroende att fatta 
välgrundade beslut om sina karriärval. 

Grundläggande utbildning ligger till grund för varje karriär. Vi hjälper till att 
skapa en trygg och stödjande läromiljö genom att stärka den pedagogiska 
kompetensen hos lärare och genom att driva läsklubbar. Under 2021 deltog 
över 600 barn i läsklubbar. Som en följd av det var det många färre som 
stannade på klassen och dessutom fick eleverna överlag bättre skolresultat. 
Små stipendier stödde också ungdomsgrupper att genomföra ledarskapsut-
bildning online, och 23 personer (16 kvinnor) genomförde vår kurs. 

Under 2021 har vi fortsatt att stärka vårt arbete med att skapa utkomst-
möjligheter för utsatta hushåll genom kompetensutveckling och inkomst-
bringande aktiviteter. Vi delade också ut kontantstöd och mat till 241 utsatta 
familjer för att stödja dem under pandemin. 

Precis som i många andra länder gjorde pandemirestriktioner det svårare 
att genomföra verksamhet. Kambodja har begränsad tillgång till internet, och 
detta begränsade mängden arbete och inlärning som kunde göras online. 
Detta orsakade förseningar i genomförandet av vissa projektaktiviteter 
medan andra projekt avbröts eller fick minskad effekt. Dessutom ökade 
nya statliga redovisningsstandarder och pensionskrav under 2021, vilket 
ökade kostnaderna för organisationer såsom KUH som arbetar i Kambodja. 

Vi har lyckats tackla några av utmaningarna genom att ta till oss nya 
arbetssätt, som att skapa digitalt utbildningsmaterial. Vi utvecklade till 
exempel 60 videolektioner för vårt yrkesutbildningsprogram och laddade 
upp dem på en webbplats där de nu är tillgängliga för alla. 

MYANMAR. Militärkuppen som ägde rum i Myanmar i februari 2021 
förvärrade bara de utmaningar som landet stod inför på grund av co-
vid-19. Kuppen påverkade också banksystemet och orsakade svårigheter 
med kontantöverföringar och internetbanker, vilket direkt påverkade 
fördelningen av stipendier och kontanter till förmånstagare och personal. 
Även om vi hittade ett alternativt sätt att hantera situationen tog det 
tid och ökade kostnaderna för vår verksamhet. Störningar i telefon- och 
internetförbindelser samt mobilkommunikation gjorde också arbets-
förhållandena osäkra. 

Finansiering

Kvinnobanken  
1.0 M€ / 18 %

Privatpersoner, 
samfund och 
företag  
0.4 M€ / 8 %

Utrikesministeriet  
1.8 M€ / 33 %

Kat.fonden  
(med Gemensamt Ansvar)  

0.0 M€ / 1 %

Internationell finansiering  
1.9 M€ / 35 %

Sammanlagt
5,5 M€

Församlingarna  
0.3 M€ / 5 %

 95 % av eleverna som fick stöd av 
läsklubbar för barn med läs- och 
skrivsvårigheter flyttades upp till 
nästa årskurs. KAMBODJA

 440 personer (278 kvinnor och 162 män) 
förbättrade sin ekonomiska situation 
genom att få jobb. MYANMAR

 17 742 personer fick livsmedelsstöd inom 
KUH:s hjälpoperation som svarade 
på effekterna av covid-19. NEPAL

 68 privata företag skapades och var 
aktiva, 52 av dem baserade på 
bondgårdar. KAMBODJA

”Jag är kastlös och fick aldrig gå i skola. 
Nu föder jag upp hönor och kan med 
mitt exempel visa att en kastlös kvinna 
kan göra detta. Min dröm är att mina 
barn ska få den utbildning jag aldrig fick.”

Lakshmi Damai, 45, fick stöd av Kyrkans Utlands-
hjälp för att föda upp hönor. FOTO: PRASHANT BUDHATHOKI

I grundskolan Osrolao Lech 
i Battambang i Kambodja 
ordnades läsklubbar för att 
stödja elevernas läs- och 
skrivkunskaper.   
FOTO: THOMAS HOMMEYER

 Trots det kunde vi fortsätta vår verksamhet och avsevärt utöka vårt 
humanitära arbete. Vårt arbete nådde 27 234 personer – 3 000 fler än vårt 
ursprungliga mål. Över 60 procent av våra förmånstagare var flickor och 
kvinnor, och vi stödde även personer med funktionsvariationer. 

Vi utökade och stärkte vårt arbete för kvinnors socioekonomiska egen-
makt i Rakhine och Kayin i nära samarbete med den privata sektorn. Vårt 
fokus låg på kvinnliga andelslag och utveckling av marknadssystem snarare 
än individuell inkomstgenerering och entreprenörskap. Detta skapade jobb 
för 278 kvinnor och 162 män. Dessutom etablerades 17 kvinnoägda och 

-ledda småföretag som fokuserade på rishandel, produktion av fermenterade 
bambuskott, handel med cashewnötter, produktion av tvål och schampo, 
framställning av skodon och traditionell tygproduktion. 

Våldet som inträffade i områden där KUH delade ut pengar, utbildnings-
material och covid-19-kit skapade ytterligare hinder för vår verksamhet. 
Trots de betydande utmaningarna fick 1 770 familjer kontantstöd för att 
tillgodose sina behov av mat, utbildning och försörjning. Covid-19, krigslagar 
och osäkerheter begränsade hembaserad inlärning, men tack vare 28 utbil-
dade skolkuratorer lyckades vi stödja 1 971 elever genom telefonrådgivning. 
Lärare besökte också sina elever hemma och delade ut covid-19-kit med 
tvål, munskydd och handsprit till dem.  

NEPAL. Vårt arbete i Nepal fokuserar på utkomst och utbildning för lång-
siktig utveckling samt på katastrofinsatser och återhämtning. Fredsarbetet 
integreras i hela vår verksamhet genom social integration, deltagande och 
icke-diskriminering. Vi arbetar i provinserna Madhesh, Bagmati och Su-
durpaschim för att främja socioekonomisk egenmakt för marginaliserade 
kvinnor och ungdomar så att de kan försörja sig. 

Under 2021 fortsatte Nepal att vara hårt drabbat av covid-19-pande-
min; med begränsningar i massamlingar och rörelsefrihet påverkades våra 
gruppaktiviteter som inte kunde genomföras. Budgeten för dessa plane-
rade aktiviteter omfördelades till stöd och hjälp samt kontanter för arbete. 

 Under det senaste året har vi med hjälp av stödkurser och stipendier 
stött 638 marginaliserade barn och unga att fortsätta sin utbildning. Vi 
stödde också kvinnor att utveckla sin yrkeskompetens samt att få tillträde 
till finansiering och marknader. Av de 540 etablerade företagen ägdes 77 
procent av kvinnor. Vårt arbete förbättrade utkomsten för människor genom 
att stödja dem att skaffa nya eller bättre kompetenser eller få tillgång till 
finansiering via andelslag. 

 När kvinnor får ekonomisk egenmakt, får de också social egenmakt 
via ökat deltagandet i beslutsfattande inom familjen, samhället och på 
regeringsnivå. Vi hjälpte till att lyfta och ta itu med de problem som före 
detta livegna, kvinnor, barn och daliter ställs inför, genom lobbying och 
genom att säkra kommunala ekonomiska resurser för dem. 

Utmaningarna med att övervaka projekt på distans kvarstod under 
2021. Aktiviteter som veterinärbehandling av fjäderfä, marknadstillträde 
för produkter och långtidsutbildning var inte möjliga eftersom fysiska 
besök ställdes in på grund av covid-19. Detta förvärrades ytterligare av 
en långvarig monsun som ledde till ihållande regn, översvämningar och 
jordskred. Skörden förstördes, vilket också påverkade människorna i våra 
verksamhetsområden. 

Trots betydande utmaningar förbättrade 72 procent av de 905 företag 
som grundades 2020 sina resultat. Den ökade vinsten och bättre kontakter 
till andra på marknaden visar effekten av vårt fortsatta stöd för att stärka 
och stödja företag samt tillgång till sysselsättning. STOP
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Utbildning och utkomstmöjligheter skapar 
en grund för framtiden i Mellanöstern  

Kriget i Syrien har lämnat djupa spår i Mellanöstern. Vårt 
arbete med syriska flyktingar omfattar en stor del av vår 
verksamhet i området. Kriget har avbrutit utbildningen för 
många barn och unga – en del av dem har aldrig gått i skola. 

SYRIEN. Internflyktingar och en svag ekonomi har ökat behovet för 
undervisning i Syrien samtidigt som vårt utbildningsprogram i landet 
har fått mindre finansiering. Trots detta har vi kunnat hålla lektioner och 
återuppbygga skolor och således hjälpa barnen tillbaka till skolbänken. 

Med tanke på utbildningsklyftorna som uppstått hos många syriska 
barn under kriget har vårt utbildningsprogram nått flera avgörande saker 
under 2021. Vi bidrog till att 15 381 barn i skolåldern kunde delta i hög-
klassig undervisning genom att restaurera 17 skolor i Syrien. 

Trots restriktionerna orsakade av covid-19 lyckades vi hjälpa 9 367 
barn – som riskerade att lämna skolan eller som behövde komma ikapp 

– med stödundervisning. Som en följd av detta kunde 92 procent av dem 
fortsätta inlärningen i nästa årskurs. 

Vi erbjöd 289 lärare (194 kvinnor, 95 män) utbildning samt kunska-
per i hur man tar itu med könsrelaterat våld, barnarbete, minderårigas 
äktenskap samt hur de kan ge psykosocialt stöd. Verksamheten hjälpte 
också föräldrar att arbeta med liknande problem. Vi involverade 2 500 
förmyndare i evenemang runtom i skolor. 

En stor del av den syriska befolkningen är fortsättningsvis i stort behov 
av hjälp. Vi delade ut skydd mot covid-19 och vinterförnödenheter inför 
minusgrader. 

En förutsättning för alla resultat var rekryteringen av högst kunnig 
personal, såsom ingenjörer, logistiker samt program- och ekonomichefer 
som stärkte vårt arbete. Trots att kontoret formellt öppnades under 2019 
var det inte förrän ifjol som det hade full bemanning. 

JORDANIEN. Jordanien ligger vårt främsta fokus på företagarutbildning 
av syriska flyktingar. På grund av pandemin verkställdes en del aktiviteter 
virtuellt, medan annat organiserades som vanligt. 

Ifjol stödde vi syriska och jordanska ungdomar i flera städer och 
flyktingbosättningar att bli mer självförsörjande och ekonomiskt aktiva. 
Kunskaper i företagande och kontantstöd ökade deras månatliga inkom-
ster och stödde dem att utveckla sina affärsidéer. Som en följd av detta 
startade 186 människor (125 kvinnor, 61 män) nya företag. 35 existerande 
företag förstärktes ytterligare och fick stöd i att utveckla verksamheten. 

För att öka kvinnors status i samhällen samlades 1 518 syriska och jordanska 
kvinnor att diskutera hindren de möter när de försöker skaffa sig en utkomst. 
Gruppdiskussionerna resulterade i rekommendationer som delades ut till 
sex kommuner och tre ministerier. Målet var att vidta åtgärder för kvinnors 
ekonomiska rättigheter samt att stödja kvinnor att starta företag. Kvinnor 
som har lyckats ta sig över dessa hinder delade med sig av sina erfarenheter. 

Vi engagerade också kommunerna i diskussionerna: 68 statliga tjäns-
temän från de sex kommunerna deltog, vilket ökade deras kännedom om 
utmaningar för hembaserade företag. Potentiella lösningar diskuterades 
direkt med medlemmar i samhällena. 

I flyktingbosättningen Zaatari deltog 1 190 syrier i aktiverande och 
informativa lektioner i bland annat engelska, ICT, programmering och 
informationsskydd. Diskussionerna handlade om att skydda personliga data, 
digital överföring av pengar och möjligheten att skapa en digital plånbok. 
Deltagarna gav positiv respons och sa att de fått en ökad förståelse av 
potentiella risker för onlinekonton. 

På grund av finansieringsbrist avslutades vår verksamhet i flykting-
bosättningen i Zaatari, och ansvaret för verksamheten överfördes till en 
annan organisation. 

ISRAEL OCH DE OCKUPERADE PALESTINSKA OMRÅDENA. I Israel 
och de ockuperade palestinska områdena finns vårt flaggskeppsprojekt 
för nätverket Lärare utan gränser. Projektet består av erfarna volontärer 
från utbildningssektorn i Finland. Trots att de arbetar på distans arbetar 
de i tätt samarbete med palestinska lärare och skoladministratörer i 
både offentliga och privata skolor med målet att utveckla inkluderande 
undervisningsmetoder. 

Under 2021 nådde projektet 2 826 palestinska elever i sex partnerskolor 
(i Ramallah och Jerusalem). Experterna utbildade 83 lärare i dessa skolor i 
distansundervisning, elevcentrerad pedagogik och inkluderande utbildning, 
och experterna utvecklade också en lärarutbildningsmanual för distans-
undervisning. Lärarna uppskattar verkligen de finländska lärarnas bidrag 
eftersom det finländska utbildningssystemet har ett mycket gott rykte där. 

KUH:s partnerskap med det arab-judiska partnerskapet Sadaka Reut 
fokuserar på att stärka palestinska och judiska unga kvinnor och män i 
Israel. Under 2021 deltog 122 ungdomar i långvariga grupper som syftar 
till att kritiskt granska sin verklighet och engagera sig i social förändring. 

På Arab Center for Counseling and Education i östra Jerusalem erbjöd 
vi barn fritidsaktiviteter efter skolan och även mentorskap för barn som 
riskerar marginalisering inom utbildningssystemet. Utbildningsaktiviteter 
nådde 58 barn (35 pojkar och 23 flickor) i östra Jerusalem och Nablus 
genom projektet Big Brother, Big Sister. Unga vuxna (storebröder och 

-systrar) hjälpte yngre elever med skol- och känsloarbete under hela året, 
förbättrade deras psykosociala förutsättningar och utvecklade deras livs-

kunskaper. Vi erbjöd också en människorättskurs, undervisad av rabbiner, 
till 412 israeliska ungdomar (200 unga män, 212 kvinnor) via organisationen 
Rabbis for Human Rights. 

Pandemin innebar samma utmaningar som i andra delar av världen: 
aktiviteter påverkades av skolstängningar eller när människor sattes i karantän. 
Möten ansikte mot ansikte mellan barn och volontärer som genomfördes 
av Arab Center for Counseling and Education i Jerusalem påverkades också. 
Personalen kunde dock erbjuda virtuella möten och fortsätta med några 
av de planerade aktiviteterna. 

Allt som allt drog 3 952 människor nytta av vårt arbete i området. 

LIBANON. Skolorna i Libanon var stängda i över två år på grund av 
covid-19, vilket påverkar alla barn under 18 år. Detta, i kombination med 
den ekonomiska krisen, tvingade många barn in i arbetslivet. Nu har 
700 000 elever lämnat skolan, 200 000 av dem är syrier som aldrig 
har gått i skola. 

Vi arbetar för att överbrygga denna klyfta och hjälpa barn tillbaka 
till skolan, men utmaningarna är många. Till exempel är lärarlönerna 
så låga att de inte längre täcker levnadskostnaderna, och därför lämnar 
lärare sina jobb. 

Vi började arbeta i Libanon som svar på explosionen i Beirut i augusti 
2020, i samarbete med den norska kyrkans utlandshjälp och Rene Moawad 
Foundation. Vi började med att reparera klassrum i sex skolor som ska-
dades av hamnexplosionen – vårt stöd har påverkat utbildningen för 1 
064 elever. För att öka tillgången till utbildning började vi också erbjuda 
lektioner som hjälper elever som blivit efter att återvända till klassrummet. 

38 lärare utbildades i barnskydd, elevcentrerat lärande och psykosocialt 
stöd, inklusive lärarnas välbefinnande. För att undanröja det ekonomiska 
hindret till utbildning ger vi kontantstöd till de mest utsatta familjerna. 

Vi arbetade för att förbättra barns välmående genom psykosocialt 
stöd, behandling av olika fall och fritidsaktiviteter för elever som drabbats 
av komplexa kriser. Vårt mål har varit att kontribuera till arbetet att åter-
uppbygga utbildningssystemet, som hade en av de högsta standarderna 
i Mellanöstern. STOP 

Finansiering

Kvinnobanken  
0.3 M€ / 7 %

Privatpersoner, 
samfund och företag  
0.6 M€ / 13 %

Utrikesministeriet  
0.5 M€ / 10 %

Internationell finansiering  
2.8 M€ / 60 %

Sammanlagt
4.6 M€

Församlingarna  
0.2 M€ / 4 %

Kat.fonden  
(med Gemensamt Ansvar)  
0.3 M€ / 6 %

 685 ungdomar fick bättre kunskaper 
i cyberskydd. JORDANIEN

 2 826  palestinska elever i sex skolor hade 
tillgång till utbildning. ISRAEL OCH 
DE PALESTINSKA OMRÅDENA 

 4 000 barn utrustades med hygienkit för 
att minska hälsorisker orsakade 
av covid-19-pandemin. SYRIEN

”Jag lärde mig att planera och driva mitt 
företag och utveckla mina idéer. Jag 
köpte det jag behövde för att komma 
igång. Det var den lyckligaste dagen i 
mitt liv.” 

Bilal al-Khalili, 33, fullbordade en affärsutbildning 
och fick ett stipendium för att utvidga sin verksam-
het i Jerash i Jordanien. FOTO: OSAMA NABEEL

Sawsan al-Rasheed, 33, 
flydde kriget i Syrien till 
Jordanien. Efter en utbild-
ning och åtta månader av 
jordbruk producerar och 
säljer hon olika grönsaker 
på den lokala marknaden. 
FOTO: OSAMA NABEEL
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TEMAN I VÅRT ARBETE

ETT AV VÅRA VIKTIGASTE MÅL är att se till att så många barn 
och unga som möjligt kan gå i skola och få högklassig undervisning. 
Vi arbetar med småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, 
andra stadiets utbildning samt yrkesförberedande utbildning. Ut-
över att vi bygger inlärningsmiljöer, garanterar vi också högklassig 
undervisning genom att utbilda lärare med hjälp av lokala proffs 
och våra volontärer i nätverket Lärare utan gränser. 

Arbetet fokuserar på att utbilda flyktingar eller andra utsatta 
barn och unga. De senaste åren har jämställdhet mellan könen, 
inkluderandet av personer med funktionsvariationer samt klima-
taktioner varit allt synligare i våra utbildningsprogram. Utbildning 
är avgörande eftersom det ger unga människor en större chans 
att få en hållbar utkomst samtidigt som det skapar stabilitet i 
samhällen. För barn erbjuder skolan en säker omgivning mitt i 
katastrofer, social press och tuffa ekonomiska realiteter som alla är 
grundorsaker för barnäktenskap och barnarbete. 

Under 2021 fortsatte pandemin att orsaka avbrott i undervis-
ningen runtom i världen. Till exempel ugandiska skolor var stängda 
längre än någon annanstans – i nästan två år. Lärare jobbade hårt 
i sina samhällen med att hjälpa elever med inlärning. Självstudie-
paket, radiolektioner och digitala meddelandeapplikationer hjälpte 
barn och unga att hålla skolarbetet igång. I de flesta länder med 
yrkesutbildningsprogram höll utbildningscentren öppet åtmins-
tone en del av året, vilket möjliggjorde att studerandena kunde 
slutföra sina utbildningar. 

Utmaningar skapar också nya möjligheter. Med nya meto-
der som utvecklades under skolstängningarna kunde vi faktiskt 
utbilda fler lärare under 2021 än under 2020. Lärare utan gränser 
utvecklade onlinematerial och arbetade på distans med lärare via 
mobil mentorering. Skolor fortsätter att använda sig av distansun-
dervisningslösningar också efter att skolorna har öppnat: under-
visningsministerierna i Uganda, Kenya och Somalia har anam-
mat användningen av mobiltelefoner och radioapparater för att 
erbjuda stödundervisning. 

Trots vår strävan att erbjuda alterna-
tiva lösningar har störningar orsakade av 
pandemin påverkat inlärningsresultaten 
för många. Den krassa sanningen är att en 
del elever aldrig kommer att återvända till 
klassrummen. STOP

En skolklass i 
högstadiet Phnom 
Thom i provinsen 
Banteay Meanchey 
i Kambodja i 
november 2021.  
FOTO: THOMAS HOMMEYER

RÄTT TILL 
HÖGKLASSIG 
UTBILDNING
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”Vi kan inte förbise att det nu 
i 40 år rått krig, fattigdom och 
torka – total förstörelse av landet.”

NÖDHJÄLP TILL DEM SOM DRABBATS 
MEST AV KATASTROFER   

År 2021 inledde vi nya humanitära operationer i Afghanistan, 
Haiti och Etiopien, och vi fortsatte vårt arbete med utdragna 
humanitära kriser i våra programländer. 

NÄR NATURKATASTROFER OCH KRIG orsakar ett nödläge erbjuder vi 
humanitärt bistånd för att säkerställa grundläggande behov, såsom tillgång 
till mat, hygienartiklar och rent vatten samt boende för människor i utsatta 
områden. Vi prioriterar framförallt utbildning i vårt humanitära arbete. Det 
är viktigt att barnen återvänder till skolan så snabbt som möjligt eftersom 
det skapar en känsla av säkerhet mitt i en kris. 

Målet med det humanitära biståndet är att minska lidandet i en akut 
kris. I enlighet med internationella humanitära principer har alla rätt till hjälp 
oberoende av etnisk bakgrund, religion eller nationalitet. I vårt bistånds-
arbete respekterar vi lokala kulturer och traditioner och samarbetar med 
lokalbefolkningen. 

Under 2021 ledde coronapandemin, pågående konflikter, klimatföränd-
ringen och naturkatastrofer till att över 250 miljoner människor var i behov av 
humanitärt bistånd. I augusti 2021 drabbades Haiti av en jordbävning som 
mätte 7,2 på richterskalan och som en följd av det behövde runt 650 000  
 människor humanitärt stöd. Med våra partner i ACT-alliansen bidrog vi med 
nödhjälp, såsom skydd, mat, hygienartiklar och filtar i landets mest utsatta 
områden. 

I augusti 2021 tog talibanerna kontroll över Afghanistan och människor 
tvingades lämna sina hem. 95 procent av landets befolkning hade inte till-
räckligt att äta och hälften av befolkningen led av akut matbrist. Vi började 
dela ut nödhjälp till norra delarna av Afghanistan under 2021. Bland annat 
mat och vinterutrustning hjälpte människor att klara sig genom vintern. 

Kriget och striderna i norra Tigray-regionen i Etiopien ledde till tusentals 
döda och över 2,2 miljoner människor utan hem och i hungersnöd. Vårt svar 
med partner i ACT-alliansen var att erbjuda tilläggsnäring, hygienartiklar och 
rent vatten. 

Skolbarn i Libanon har missat nästan två år av skola på grund av den 
djupa ekonomiska krisen, explosionerna i hamnen i Beirut, coronaviruset 
och den utdragna krisen i Syrien. Vi fortsatte reparera skadade klassrum 
och skolgårdar, bistå med stödundervisning och kontanter till familjer för att 
hjälpa barn och unga att återvända till skolan. Barnens välmående beaktades 
via psykosocialt stöd och genom utbildning av lärare. 

I Bangladesh stödde vi flyktingkvinnor och flickor från Myanmar genom 
att erbjuda informell utbildning och aktiviteter för att motarbeta könsrela-
terat våld.  

Vårt humanitära arbete som stödjer flyktingar och internflyktingar 
fortsatte i våra programländer. Vi arbetade i Centralafrikanska republiken, 
Uganda, Sydsudan, Jordanien, Syrien, Myanmar och Somalia och fokuserade 
på utbildning och utkomstmöjligheter. 

För att leva upp till våra värderingar inkluderar vi stödmottagarna i vår 
process – ända från planering till implementering och utvärdering. Samti-
digt som vi erbjuder nödhjälp ökar vi också människors riskmedvetenhet 
och gör dem bättre förberedda på framtida katastrofer. Vårt mål är att 
kombinera humanitärt bistånd med långsiktigt utvecklingssamarbete och 
fredsbyggande. 

Politik får inte mörka 
behovet i Afghanistan   

OM MÄNNISKOR BEHÖVER HJÄLP, måste 
de få hjälp. Ju större nöd, desto större är 
behovet att hjälpa. Detta är en stark orsak 
till vårt fortsatta arbete i Afghanistan. 

KUH bryr sig om grannar och människo-
liv, oberoende av politisk eller ekonomisk 
kontext, och detta relaterar till humanitära 
principer. När vi övervägde att jobba i Afgha-
nistan tänkte vi att vår operation skulle 
fokusera på att hjälpa afghanska flyktingar som lämnade landet. Men när 
USA drog sig tillbaka i augusti 2021 och afghaner valde att stanna insåg 
vi att vi behövde jobba inne i landet. 

Fastän vi inte har ett eget landskontor i Afghanistan har vi partner inom 
ACT-alliansen. Tre ACT-medlemmar jobbade redan i landet och vi insåg 
att ungerska Hungarian International Aid (HIA) jobbade med bistånd på 
samma sätt som vi. Vårt förhållande med HIA startade under Balkankri-
get och vi jobbade också med dem i Haiti där de finansierade oss. Ett 
existerande och högt förtroende möjliggjorde att vi kunde reagera snabbt. 

Med erfarenhet av att jobba i Afghanistan sedan 2001 rådde HIA oss 
om att kontantdistributioner inte var möjliga – det finns få dagligvaror 
till salu i de lokala affärerna. Så vårt mål blev att stödja afghanerna med 
matdistribution och vintermundering. HIA distribuerar mat för Världslivs-

Jan de Waegemaeker 
tf. Chef inom humanitärt 
arbete FOTO: KUH

Kyrkans Utlandshjälp har beviljats den humanitära kvalitetsstandarden 
med CHS-certifieringen (Core Humanitarian Stand). Våra samarbetspartner 
och finansiärer består av Utrikesministeriet i Finland, Generaldirektoratet för 
europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (DG ECHO), och flera 
FN-organ. Vi är grundande medlem i ACT-alliansen som är central samord-
nare av humanitärt bistånd i kyrkliga organisationer. STOP

Afghanistan har upplevt  
40 år av krig, fattigdom 
och torka, vilket har lämnat 
människorna i stor nöd.  
En kanal för att lagra vatten 
byggs i närheten av  
Mazar-i-Sharif.  
FOTO: HIA / GIULIANO STOCHINO WEISS

medelsprogrammet i Afghanistan och visade på expertis inom området. Vi 
ville få ut det mesta av vår donation och valde att vara snabba och flexibla 
i att nå ut till de mest utsatta människorna. Vår donation möjliggjorde 
att HIA kunde nå områden de inte hade nått än, främst provinsen Balkh. 

Vår partner jobbar praktiskt och vi respekterar det. Effektivitet, snabbhet 
och kapacitet är ytterst viktigt och vi för en konstant dialog om hur vi kan 
stödja dem i områden där vi har styrkor. 

Distributionerna fortsätter. Människor har ett behov nu och allt tyder 
på att situationen kommer att förvärras. Vi kan inte förbise att det nu i 
40 år rått krig, fattigdom och torka – total förstörelse av landet. Även om 
nyheterna indikerar att resten av världen har glömt Afghanistan har vi inte 
gjort det och kommer inte heller att göra det. STOP

HUMANITÄRT BISTÅND KOLUMN

1.  KUH:s partnerorganisation 
HIA-Hungary har arbetat i Afghanistan 
sedan 2011 för att dela ut humanitärt 
bistånd och engagera sig i utvecklings-
samarbete. FOTO: HIA

2. I augusti 2021 skapade en jordbäv-
ning stor förödelse i Haiti. Bilden är 
från området Camp Perrin. FOTO: THOMAS 

NOREILLE / ACT ALLIANCE

1.

2.
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VISION

MOT EN HÅLLBAR 
OCH RÄTTVIS 
FRAMTID 

KYRKANS UTLANDSHJÄLP är Finlands största inter-
nationella hjälporganisation. Vi arbetar där nöden är som 
störst. 

Vår vision är en värld med resilienta och rättvisa sam-
hällen där allas rätt till fred, högklassig utbildning och 
hållbar utkomst uppfylls. 

Våra värderingar är villkorslös kärlek till nästan, orubb-
ligt hopp, mod och respekt. Vi arbetar med de allra fatti-
gaste människorna oberoende av deras religion, etnicitet 
eller politiska övertygelse. STOP

VISION



PÅVERKANSARBETE FÖRSTÄRKER 
RÖSTEN FÖR DE MEST UTSATTA

SYFTET MED VÅRT PÅVERKANSARBETE är att stödja de mest utsatta 
människornas rätt till högklassig utbildning, utkomst och fred. Vårt mål är 
att främja resilienta och rättvisa samhällen genom att uppnå förändringar i 
politik, attityder och lagar. Vi arbetar för att möjliggöra att kvinnor, ungdomar, 
minoriteter och religiösa och traditionella aktörer kan delta i beslutsfattandet. 

I praktiken handlar påverkansarbetet om att hålla beslutsfattare ansvariga, 
föra dialoger med dem, få stöd av media, skriva bakgrundsanalyser, kommen-
tera politiska dokument och ge rekommendationer. 

År 2021 bidrog vårt påverkansarbete till att göra utbildningen till en av 
Finlands högsta prioriteringar i utvecklingssamarbete, vilket reflekteras i sta-
tens utvecklingsrapport och Afrikastrategi. Vi skrev en rapport om hinder för 
små- och medelstora företag (SMF-företag) med tanke på utkomst i de minst 
utvecklade länderna. En av våra största prestationer inom fredsarbete var att 
lansera KUH:s rapport om utvecklandet av lokal förvaltning i Somalia som en 
del av uppbyggnaden av staten. Vi lobbade för vaccinjämlikhet och en rättvis 
och inkluderande post-covidåterhämtning med ACT-alliansen. 

Detta är endast några höjdpunkter av vårt påverkansarbete som KUH arbetat 
för i Finland, globalt och i våra programländer. Utöver arbete med utbildning, 
fred, utkomst, rättigheter för kvinnor och personer med funktionsvariationer 
lobbade vi emot civilsamhällets minskande utrymme, sänkt finansiering till 
utvecklings- och humanitärt bistånd samt brott mot mänskliga rättigheter i 
våra programländer. STOP

Garantera högklassig undervisning 
via lärarutbildning    

I FINLAND ÄR FÖRHÅLLANDET mellan 
lärare och elever 1:14, medan Kenya förord-
nar att det inte får vara mer än 45 elever 
per lärare. I flyktingbosättningar undervisar 
lärare ofta mer än hundra elever i en klass. 

Klassrummen är fullsatta delvis på 
grund av bristen på utbildade lärare. Torf-
tiga inlärningsvillkor och andra problem 
såsom fattigdom, tvångsäktenskap och 
tidiga graviditeter leder till att många flyk-
tingar inte går ut gymnasiet vilket innebär att de inte heller kan fortsätta 
till universitet eller till en lärarutbildning. 

Flytkingbosättningen i Kakuma grundades för trettio år sedan och där bor 
nästan 197 000 människor. Många av barnen är födda i bosättningen och 
hälften av befolkningen är under 18 år. Att erbjuda högklassig undervisning är 
grundläggande för att motverka fattigdom bland flyktingarna i Kakuma. För 
att göra detta behövs fler och bättre utbildade lärare, och saken måste drivas 
genom aktivt påverkansarvete och arbete med att utveckla lärarutbildningen. 

I november 2021 började undervisningen i ett lärarutbildningscenter 
som ligger 15 kilometer ifrån Kakuma. Vi erbjuder stipendier för flyktingar 
som ansöker om en plats på centret, och av över 220 ansökningar valde 
vi ut 60 studerande till den första omgången. Kursen är komprimerad till 
ett år, varav 40 procent är onlineutbildning och resten närundervisning. 

Jämställdhet mellan könen är en nyckel i att bekämpa orsakerna till 
fattigdom. Fastän 77 procent av barnen i Kakuma i åldern 6–13 går i skola, 
är majoriteten av dem pojkar. De första åren är förhållandet mellan flickor 
och pojkar nästan jämnt, men för varje år blir flickorna allt färre och i hög-
stadiet är bara en tredjedel av eleverna flickor. Flickor slutar gå i skolan på 
grund av många orsaker, bland annat hushållsarbete, att de tar hand om 
sina syskon, de blir gravida eller gifter sig tidigt. 

Vi jobbar på att minska klyftan mellan könen genom att dela ut stipen-
dier som baserar sig på tidigare undervisningserfarenhet och andra kurser 
och kvalifikationer. Trots detta är bara tio lärare i den första omgången 
kvinnor. Det är viktigt att utbilda kvinnliga lärare eftersom de med större 
sannolikhet stannar i sina samhällen. Medan vi utbildar fler kvinnliga lärare 
hoppas vi att allt fler flickor och unga kvinnor stannar i skolan och att vi 
långsamt kan motverka könsskillnader. STOP

Att skapa inkluderande 
lokalförvaltning i Somalia   

ÖVER TRE DECENNIER av konflikter har lett 
till fattigdom i Somalia. Största delen av lan-
dets infrastruktur är förstörd och pågående 
politisk instabilitet och väpnade konflikter 
förvärrar effekterna av klimatchockerna. 
Kvinnorna är de som har burit de tyngsta 
bördorna på sina axlar. 

KUH har stött statsbyggande och infö-
randet av inkluderande lokalförvaltning i 
linje med programmet för nationell försoning; Wadajir-avtalet för nationellt 
samarbete. Tillsammans med Nätverket för religiösa och traditionella aktörer 
jobbade vi i nära samarbete med den somaliska staten och förbunds-
staterna, lokala myndigheter, samhällen och aktörer från civilsamhället. 

Under 2021 publicerade vi en ny rapport med lärdomar och bästa praxis 
för att stödja inkluderande lokalförvaltning, med fokus på att lobba för 
kvinnors, ungdomars och marginaliserade gruppers deltagande för att stödja 
framtida arbete med statsbyggande i Somalia. Eftersom beslutsfattandet 
i stor utsträckning sköts av klanerna, som män dominerar, exkluderar 
beslutsfattandet kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper. Sedan 
2016 har vårt stöd resulterat i grundandet av 5 nya distriktsråd, med 16 
invalda kvinnor. Utöver det har KUH utbildat mer än 700 kvinnliga ledare 
inom ledarskap och andra kunskapsområden. 

2021 lobbade vi för kvinnors deltagande i lokala val och distriktval. I 
distriktet Barawe i sydvästra Somalia grundades ett nytt råd, bestående 
av tjugo män och sju kvinnor – och den första kvinnliga vice borgmästa-
ren. Tjugo ungdomar (fjorton män och sex kvinnor) blev också invalda. I 
samarbete med nätverket Somali Peace Line och ministeriet för kvinnor, 
mänskliga rättigheter och utveckling främjade vi kvinnors deltagande i 
lokala val i sydväst och staten Hirshabelle och förespråkade en kvot på 
30 procent kvinnor. 

Sociala medier, radio och tv ökade kännedomen om mänskliga rät-
tigheter samt möjligheterna att delta i politiska processer och i kommu-
nikationsaktioner stödda av KUH. Det ledde till en medvetenhet på 98 
procent om hur distriktsråd bildas, vilket å sin sida ökade kvinnors och 
andra marginaliserade gruppers deltagande. 

Att skapa inkluderande lokalförvaltning är tidskrävande och arbetsdrygt, 
men incitamentet är klart och tydligt – avkastningen kommer i form av fred. STOP

Richard Tsalwa  
Projektkoordinator  
Flyktingbosättningarna 
Kakuma och Kalobeyei i Kenya  
FOTO: ANTTI YRJÖNEN

Paula Tarvainen  
Äldre sakkunnig inom 
fredsarbete FOTO: KUH

Mawut Chol, 32, är en av 
de första studerandena 
som deltar i undervis-
ningen i utbildningscen-
tret för lärare, grundat av 
Kyrkans Utlandshjälp.  
FOTO: ANTTI YRJÖNEN

PÅVERKANSARBETE KOLUMN
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VARJE MÄNNISKA HAR RÄTT till en utkomst för att försörja sig 
själv och sin familj, förbättra sitt välmående och bidra till att utveckla 
samhället som en jämlik medborgare. 

Covid-19-pandemin har på flera sätt fortsatt att utmana männ-
iskors möjlighet till utkomst. Under 2021 utvecklades pandemin till 
en intensiv hälsokris med återkommande utbrott och samhällsned-
stängningar, vilket orsakade avbrott i människors liv och utkomst. 

Kvinnor och flickor har fått ta emot de hårdaste stötarna orsakade 
av pandemin. Kvinnors utkomst kommer vanligtvis från arbete som 
kräver sociala kontakter, såsom vård, tjänster eller handel, vilka alla 
drabbades hårt av restriktioner. Kvinnors ekonomiska aktiviteter 
utstod markanta utmaningar samtidigt som ansvaret hemma 
ökade. Avbrott i utbildningar i kombination med fattigdom ledde 
till allt fler giftermål för unga flickor samt till tonårsgraviditeter, vilka 
bägge påverkar flickornas framtidsutsikter. 

Samtidigt uppvisade människor otroligt mycket resiliens och 
kapacitet att anpassa sin utkomst till de förändrade förutsätt-
ningarna. Fullständig återhämtning kommer däremot att kräva 
långsiktigt arbete. 

I kärnan av vårt utkomstarbete finns samhällenas andelslag samt 
spargrupper, som delar ut företagslån och annan hjälp. Spargrup-
perna och andelslagen som stöds av Kvinnobanken lyckades öka 
sitt kapital till ett rekord på två miljoner euro under fjolåret. Det är 
ett bevis på att de strukturer vi skapar är hållbara och att kvinnor 
fått en stabil inkomst. Nödhjälp fanns också att tillgå för de mest 
utsatta människorna som kämpade med att trygga sin tillgång till mat. 

I utvecklingsländer står den privata sektorn för största delen av 
de arbeten som ger en utkomst som går att leva på. Utöver företa-
gande, spelar små och medelstora företag en nyckelroll i att skapa 
arbetstillfällen. Därför stödjer Kyrkans Utlandshjälp den privata 
sektorn i alla sina programländer. Våra affärs- och yrkesutbildningar 
samt utbildningsprogram binder samman inlärning och utkomst 
genom att utbilda och mentorera kvinnor, ungdomar och flyktingar 
att få avlönat arbete eller att starta eget. 

Den fulla inverkan av covid-19 blir inte tydlig förrän efter en lång 
tid. Parallellt med detta behöver också andra globala trender, såsom 
den eskalerande klimatförändringen, migrationen och urbaniseringen 
med dess följder på utkomst, tillgång till mat samt samhällsstabilitet, 
uppmärksammas. Därför kommer vårt fokus under 2022 skifta från 
att bekämpa covid-19-krisen till en 
mer beslutsam verksamhet inom 
alla dessa områden. Vi gör detta för 
att öka resiliensen och välmåendet 
för de människor vi jobbar med. STOP

Robinah Nakitende, 40, har 
med stöd av Kvinnobanken 
grundat en grönsaks- och 
fruktaffär i Ugandas huvud-
stad Kampala. 
FOTO: ANTTI YRJÖNEN

RÄTT TILL  
UTKOMST

24 Kyrkans Utlandshjälp 2021 Kyrkans Utlandshjälp 2021 25



Kapital och kunskaper inom 
affärsverksamhet till stöd för 
en växande SMF-sektor.

1.

2.

FCA INVESTMENTS KOLUMN

INVESTERINGAR I FÖRETAG SKAPAR EN 
GRUND FÖR HÅLLBAR UTVECKLING  

För att växa behöver små och medelstora företag förutom 
investeringar också stöd för att utveckla sin affärsverksamhet 
och förvaltning.

INVESTERINGAR I FÖRETAGSVERKSAMHET, med fokus på genom-
slagskraft, är ett effektivt sätt för medborgarorganisationer att stödja 
ekonomin i utvecklingsländer. Som ett svar på denna allt viktigare trend 
inledde Kyrkans Utlandshjälps investeringsbolag, FCA Investments Ltd 
(FCAI) sin verksamhet 2019 med ett lån på 16 miljoner euro som beviljades 
av finländska staten. 

Investeringsbolagets mål är tydligt: att garantera tillräcklig utkomst och 
drägliga arbeten för den växande populationen i utvecklingsländer. Detta 
görs via en resilient och responsiv privat sektor. Världsbanken uppskattade 
redan innan coronapandemin att det på global nivå måste skapas över 
600 miljoner nya arbetstillfällen fram till år 2025. Pandemin har bara ökat 
behovet. Utmaningen är så stor att traditionellt utvecklingssamarbete inte 
klarar av att möta alla behov. 

Små och medelstora företag (SMF-företag) i utvecklingsländer och i 
utsatta kontexter lider av restriktioner, låg produktivitet och utmaningar 
med att få finansiering. Bristen på finansiering kallas för the "missing 
middle" – finansiering är generellt sett mer tillgängligt för stora företag och 
för mikroföretag. Framförallt i världens mest utsatta länder, där investerare 
exponeras för höga risker, är det svårt att få ihop det kapital som krävs 
för att starta företag. Bristen av lån till SMF-företag skadar utvecklingen 
och skapandet av nya jobb i utvecklingsländer eftersom SMF-företag är 
pådrivande inom tillväxt och hållbara affärsmöjligheter. 

Vårt mål är att möjliggöra kapital och kunskaper till ekonomiskt, soci-
alt och miljömässigt hållbara SMF-företag som jobbar på att förbättra 
utkomst, minska fattigdom och bygga mer resilienta och produktiva 
samhällen. Att möjliggöra detta kräver mer än pengar. Därför erbjuder vi 
företagsutvecklingstjänster för SMF-företag både före och efter finansiering 
för att kunna utveckla centrala praxis som minskar investeringsriskerna 
och finansieringskostnaderna. 

Ett av våra främsta investeringsmål omfattar stöd av kvinnliga entre-
prenörer och anställning av unga och kvinnor. I slutet av 2021 hade vi direkt 
och via fonder investerat i 38 SME-företag i Sydöstra Asien, Uganda och 
Somalia. Majoriteten (73 procent) av de 3 192 anställda är unga och en 
stor del av dem är kvinnor (29 procent). Tills vidare har vi investerat två 
tredjedelar av de direkta investeringarna i jordbrukssektorn och livsmed-
elsförsörjningskedjan. 

Betydelsen av att stöda små och 
medelstora företag växer i kriser  

VI SER ENDAST MÖJLIGHETER när 
det kommer till små och medelstora 
företag. 

Inkluderande ekonomisk tillväxt 
i världens minst utvecklade länder 
är möjligt att nå genom att vårda 
SMF-ekosystem som hjälper företag 
att växa ansvarsfullt och hållbart. Vårt 
mål är att FCAI spelar en nyckelroll 
i det ekosystemet. Vi investerar inte 
endast i lovande och tillväxtorien-
terade SMF-företag, utan erbjuder 
också företagsutvecklingstjänster för 
att utveckla och accelerera tillväxten. 

För att tackla hindren för hållbar 
tillväxt har vi skapat ett nytt servi-
cekoncept som kallas för "Missing 
Middle Opportunity Facility" (MMOF). 
Konceptet kommer att erbjuda skalbara företagsutvecklingstjäns-
ter samt kapital till lokala SMF-företag. I den första fasen kommer 
MMOF att hjälpa potentiella företag att växa i Uganda och Kenya 
genom att erbjuda dem tjänster som utvecklar finansiering, bok-
föring, marknadsföring, försäljning, digitalisering samt miljö, soci-
alt ansvar och bolagsstyrning. Det slutliga målet är att möjliggöra 
ansvarsfull affärsverksamhet, lämplig förvaltningspraxis, effektiv 
verksamhet samt väcka intresse för investeringar.  

Vi kan inte nog betona vikten av SMF-sektorn när det handlar 
om att skapa arbetstillfällen, strukturell ekonomisk övergång och 
kampen mot fattigdom och konflikter. Men kanske vi inte måste 
upprepa oss alltför mycket – bevisen som backar våra argument är 
robusta. Medan hela världen, framförallt de minst utvecklade län-
derna, snubblar in i alla de utmaningar som orsakades av pandemin, 
samt klimatförändring och konflikter, är det än mer avgörande att 
stödja SMF-sektorn. 

Trots utmaningar var 2021 också ett år av prestationer och part-
nerskap. Vi har framgångsrikt lagt till nya företag i vår portfolio, 
godkänt tre saminvesteringar och aktivt arbetat med likasinnade 

aktörer för att lyfta fram utvecklingen av 
SMF-ekosystemen i våra målländer. 

På den fortsatta resan ser vi fram emot 
att vidareutveckla vår verksamhet så att 
den kan bidra till att uppnå FN:s målsätt-
ningar för hållbar utveckling. STOP

Jukka-Pekka Kärkkäinen
Vd för FCAI 
FOTO: TATU BLOMQVIST

Hani Almeghari
Utvecklingschef för 
affärsverksamheten    
FOTO: KUH

FCAI har redan gjort 
flera investeringar i 
snabbt växande, resul-
tatorienterade företag i 
Asien och Afrika söder 
om Sahara.   
FOTO: HUGH RUTHERFORD

1. FCA Investments åtog sig en 
startinvestering på 1 miljon dollar till 
ugandiska fintechbolaget Ensibuuko, 
en leverantör av digitala finansiella 
tjänster i Uganda  
FOTO: HUGH RUTHERFORD

2. Bild från AMFRI Farms, ett ekolo-
giskt jordbruks-, bearbetnings- och 
exportföretag i Uganda som stöds av 
FCA Investments.  
FOTO: HUGH RUTHERFORD
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FRED ÄR EN FÖRUTSÄTTNING för mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling. I fredstider kan barn gå till skolan och vuxna kan fokusera 
på att skapa säker utkomst och stabila samhällen. 

Kyrkans Utlandshjälp bygger fred i världens bräckligaste stater, 
såsom Sydsudan, Centralafrikanska republiken och Somalia, och i 
länder som lider av utdragna konflikter. 

Under 2021 fortsatte klimatförändringen och covid-19 att förvärra 
effekterna av konflikterna och skapa ny konfliktdynamik. Följderna 
av pandemin omfattar ökad hatretorik gentemot minoriteter, mindre 
spelutrymme för civilsamhället och ytterligare restriktioner på kvinnors 
och flickors liv. Klimatförändringen för med sig en konkurrens om 
knappa naturresurser och tvingar människor att flytta. 

Behoven växer, men samtidigt förflyttas internationella resurser 
och uppmärksamhet bort från förebyggande och medling av konflikter 
samt fredsbygge. Detta globala skifte i uppmärksamhet inskränker 
möjligheterna till fred. Fredsbygge måste anpassas och erbjuda stöd 
till lokala fredsbyggare, inklusive digitala lösningar såsom sociala 
medier och radio, för att stödja civilsamhällets aktiva roll och länka 
fred till utbildning och utkomst. 

Fred innebär mer än avsaknaden av konflikt: vi kan nå hållbar fred 
endast om hela samhällen går med på att implementera strukturella 
ändringar som stödjer fridfull samexistens mellan olika grupper. 
Aktörer inom civilsamhället bidrar till att skapa en inkluderande och 
rättvis fred, men de behöver långsiktigt stöd. 

Fred kan uppnås och bibehållas om den är inkluderande. Kvin-
nor, ungdomar och religiösa och traditionella ledare påverkas alla 
av konflikter och därför sitter de också på 
lösningar. Fredsbyggande processer brukar 
ofta exkludera dem – och därför vill vi se till 
att deras röster blir hörda. STOP

Ett distriktrådsmöte 
i södra Galkacyo, 
Somalia.  
FOTO: NUR HASSAN ABDULLE
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Trots pandemirestriktioner 
lyckades också vårt volontärarbete 
och vår medelinsamling fint.

Volontärer är hörnstenarna 
i ett lyckat år 

Kyrkans Utlandshjälps frivilligarbetare jobbar med jämställd-
het, matsvinn, utbildning, påverkansarbete och mänskliga
rättigheter.

KVINNOBANKEN fortsatte arbetet för att förverkliga kvinnors ekonomiska 
självständighet samt deras rättigheter och jämställdhet under 2021. Trots 
undantagsförhållanden var året vårt mest aktiva. 

Vårt arbete nådde över 31 000 kvinnor i sju länder i Afrika, Asien och 
Mellanöstern. Samtidigt fick runt 120 000 familjemedlemmar ett tryggare 
liv. Totalt hade Kvinnobanken 13 aktiva projekt, inklusive vårt första sam-
hälleliga företag – Chiggi-hönshuset i Uganda. 

Vi erbjöd kvinnor utbildning och möjlighet till ett eget yrke och egen 
utkomst till exempel via småföretagande. De spar- och lånegrupper, alltså 
byabankerna, som vi stödjer, erbjöd kvinnorna ett sätt att spara säkert 
och få lån utan garantier – som dessutom är billigare än på marknaden. 

Kvinnobanken fungerar helt och hållet med hjälp av donationsmedel. 
Insamlingsresultatet växte med 14 procent från 2020 till 1 773 000 euro 
under 2021. Majoriteten av givarna är privatpersoner, framförallt månads-
givare som stöder verksamheten regelbundet. I slutet av året fanns 3 548 
månadsgivare. Utöver det har Kvinnobanken 1 680 delägare och ett stort 
antal samarbetspartner som stödjer arbetet. 

Trots pandemirestriktioner lyckades också vårt volontärarbete och 
vår medelinsamling fint. Det ordnades tre nationella kampanjer: under 
sommaren firade Golfa ett Yrke till en Kvinna 10-årsjubileum och nådde 
sitt bästa resultat någonsin – 55 000 euro. 

Kampanjen Gå ett Yrke till en Kvinna pågick från juni till oktober och 
syntes som gångjippon på olika håll i Finland och utomlands – från Aten 
till Rovaniemi. Också Läs ett Yrke till en Kvinna-turnén nådde ett rekord-
resultat på 20 000 euro. Totalt samlade volontärernas jippon in 100 000 
euro – alltså 3 000 yrken för kvinnor i utvecklingsländer. 

WEFOOD. Finlands första matsvinnsbutik WeFood lyckades minska 
matsvinnet med totalt 330 000 kilogram under 2021. Butiken finns i 
köpcentret Redi i Fiskehamnen i Helsingfors. 

2021 innebar stora förändringar och utmaningar för mataffärer och 
köpcenter. Trots exceptionella tider var vår butik öppen året runt. Det är 
uppenbart att medvetenheten om både matsvinn och WeFood-butiken 
har ökat och många nya kunder har hittat till butiken. 

Ett stort antal frivilliga deltog i vår verksamhet med olika typer av 
uppgifter i butiken, med allt från logistik till sociala medier. Dessutom 
fortsatte vårt aktiva samarbete med läroanstalter: studerande från flera 
olika läroanstalter gjorde praktik i WeFood-butiken. Också antalet instanser 
som donerar produkter till butiken växte med flera intressanta leverantörer. 

LÄRARE UTAN GRÄNSER är ett frivillignätverk för proffs inom den fin-
ländska utbildningssektorn. Vårt nätverk stödjer och förstärker Kyrkans 
Utlandshjälps undervisningsprogram, men framförallt stödjer vi professi-
onell utveckling av kollegor i utbildningssektorn både i utvecklingsländer 
och i Finland. 

Under 2021 fortsatte vi stödja högklassig utbildning trots pandemins 
begränsningar. Volontärarbetet som sker i KUH:s verksamhetsländer var 
på paus på grund av coronan, men vi fortsatte utveckla modellen för dis-
tansfrivilligarbetet för att svara på det kritiska behovet att trygga inlärning 
också under pågående kris. Under året stödde totalt 25 av våra experter 
och frivilliga KUH:s utbildningsprogram i Kenya, de palestinska områdena, 
Kambodja, Myanmar och Somalia via distansförbindelser. 

Våra frivilliga utvecklade bland annat undervisningsmaterial för lärar-
fortbildning som stöd för special- och distansundervisningen i skolorna, 
deltog i läroplansarbete i våra verksamhetsländer samt mentorerade och 
utbildade lärare och studiehandledare anpassat till de lokala behoven. 
Totalt deltog 476 lärare, studiehandledare, målsmän för barn och unga 
samt andra undervisningsproffs i distansutbildningen och mentorträffarna 
som våra frivilliga ordnade. 

Utöver det deltog våra frivilliga i hemlandets verksamhet genom att 
dela med sig av lärdomar från samarbetet med våra verksamhetsländer 
samt genom att stödja påverkansarbete med fokus på hur viktigt det är 
att skolgång och utbildning också får stöd under en kris som pandemin. 

CHANGEMAKER. Kyrkans Utlandshjälps ungdomsnätverk Changemaker 
främjar global rättvisa genom att utbilda unga i utvecklingsfrågor och med 
att ordna påverkansarbete. Under 2021 ordnade vi 95 utbildningar och 
evenemang runtom i Finland och på distans. 

Med kampanjen Verkko vapaaksi fäste vi uppmärksamhet vid de 
nättrakasserier som riktas mot unga aktivister. Vi fick en hel del medie-
uppmärksamhet med en satirisk guide till arga vuxna på sociala medier. 
Utöver det gjorde nätverket påverkansarbete kring lagen om företagsansvar 
både nationellt och på EU-nivå. Under året skrev vi också den nya guiden 
Yhteinen pallo som handlar om global fostran. Guiden erbjuder kritiska 
synpunkter i diskussionen om utvecklingssamarbete. 

Påverkansarbetet samt evenemang och utbildningar lockade 98 nya 
medlemmar till vårt nätverk och i slutet av året hade vi 1 103 medlemmar. 
Vi samarbetade också internationellt med Changemaker-nätverk i andra 
länder och med ACT-alliansens nätverk Community of Practice on Youth. 

EAPPI är ett internationellt program som skickar frivilliga människorätts-
observatörer till ockuperade palestinska områden, Västbanken och östra 
Jerusalem. Programmets namn är en förkortning av Ecumenical Accompani-
ment Programme in Palestine and Israel. Under tre månaders volontärperiod 
stödjer observatörerna lokalsamhällena och civilbefolkningen med sin 
skyddande närvaro. De rapporterar också om människorättskränkningar 
som sker i området. 

Coronapandemin avbröt volontärernas närvaro i området. På grund 
av att det internationella skyddet uteblev ökade människorättsbrotten. 
Under 2021 fokuserade vi främst på påverkansarbete både i Finland och 
internationellt i samarbete med till exempel Kyrkornas Världsråd. 

EAPPI uppmuntrar medborgarsamhället, politiska beslutsfattare samt 
kyrkliga ledare att verka för global rättvisa. Under 2021 låg fokus i påver-
kansarbetet på tvångsförflyttningar av människor i bosättningsområden. STOP
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1. Kvinnobanken har över 3 000 volon-
tärer som samlar in medel för att stödja 
kvinnor globalt.   
FOTO: PETTERI JÄRVINEN

2. Distansförbindelser förde samman 
palestinska och finländska lärare för att 
utbyta idéer och lära av varandra. På 
bilden pratar kollegor i östra Jerusalem 
via skärm med en expert från Lärare 
utan gränser. Fotot är från östra Jerusa-
lem i december 2021. FOTO: AHMAD AL-BAZZ

3.  Med stödet av volontärer lyckades 
WeFood minska matsvinnet med  
330 000 kilogram fram till slutet av 
2021. FOTO: TATU BLOMQVIST

4. Under Changemaker-helgerna 
samlas ungdomar för att lära sig nya 
verktyg för påverkansarbete, att väcka 
intresset för global rättvisa och fördju-
pa sig i nätverkets kampanjämnen.   
FOTO: ANTTI YRJÖNEN
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Intäkter från församlingarna 2021

Bidrag från kyrkostyrelsen  
1,0 M€ / 16 %

Kollekter 0,5 M€ / 7 %

Övrigt stöd från  
församlingar   
0,3 M€ / 5 %

Budgetanslag  
3,8 M€ / 61 %

Sammanlagt
6,2 M€

Gemensamt Ansvar  
0,7 M€ / 11 %

Allt fler stordonatorer hjälper 
med aktiedonationer

År 2021 stödde våra stordonatorer till exempel barnens 
utbildning i flyktingläger i Kenya, unga flyktingars yrkesut-
bildning i Uganda och familjers utkomst i Sydsudan.

DET LÅNGA UNDANTAGSTILLSTÅNDET orsakat av coronaviruset har 
ändrat vårt arbete. Världens fattigaste länder och de befolkningsgrupper 
som redan är i en utsatt position upplever de svåraste följderna av pan-
demin. Flickor och kvinnor har haft det extra svårt bland annat på grund 
av begränsningar i rörelsefrihet och skolstängningar. 

2021 stödde våra stordonatorer de mest utsatta på flera olika sätt. 
Utbildning och familjers utkomst var viktiga frågor för donatorerna. Fram-
förallt betydelsen av utbildning förstärks i undantagstillstånd, eftersom 
det kan förebygga marginalisering och fattigdom. Med hjälp av utbildning 
kan familjer bygga en bättre framtid för sig själva. 

”I den nuvarande världssituationen är det väldigt nödvändigt med flera 
olika former av hjälp. Jag uppskattar KUH:s varierande arbete. Både större 
grupper och den enskilda människans hjälpbehov beaktas”, säger en av 
Kyrkans Utlandshjälps stordonatorer. 

Allt fler stordonatorer hjälper genom att göra en aktiedonation. Done-
rade aktier och värdeandelar kan realiseras utan skattepåföljder, eftersom 

 Kyrkans Utlandshjälp som allmännyttig orga-
nisation inte betalar gåvoskatt för mottagna 
aktiedonationer och värdeandelar. Inte heller 
donatorn behöver betala skatt för eventuell 
värdeökning av aktierna. KUH strävar inte 
efter vinst med aktierna och behåller dem inte. 

Kyrkans Utlandshjälp riktar ofta både 
aktiedonationer och andra stora donationer 
till specifika projekt eller delområden av 
arbetet. Transparens och öppenhet gent-
emot donatorerna är centrala värderingar 
för KUH. Vi rapporterar alltid till våra donatorer om hur arbetet fortskrider 
och vad som åstadkommits med donationen. 

Pandemitiden har försvårat möten ansikte mot ansikte. Betydande 
enskilda donationer tyder ändå på ett förtroende för vårt arbete och på 
hur lätt det är att donera. Vi uppskattar ett smidigt samarbete med våra 
donatorer. Därför strävar vi efter att bygga naturliga sätta att mötas online 
men också tryggt ansikte mot ansikte. STOP 

Laura Ylätalo  
Kontaktchef

Med stordonatorernas donatio-
ner stöddes utbildning av barn 
och unga i Ugandas flyktingom-
råden. Joyce Bisimwa, 17, (t.v.) 
kom som flykting till Uganda 
från Kongo år 2016. Svårigheter 
och brist på pengar tvingade 
Joyce att avbryta skolgången 
i sjätte klass, varefter hon till-
bringade flera år utan undervis-
ning. Nu försöker hon komma 
ikapp de förlorade skolåren i 
den KUH-stödda grundskolan i 
Bukere. FOTO: HUGH RUTHERFORD

Församlingarnas stöd är ovärderligt 
för Kyrkans Utlandshjälp 

Vasa kyrkliga samfällighet satsar på mångkulturalitet och 
internationell diakoni. Församlingarna och kyrkan har samlat 
in mycket medel för att stödja KUH:s arbete. 

"KYRKANS UTLANDSHJÄLP har en tydlig profil och är en pålitlig organisation 
med stora påverkansmöjligheter. Via KUH kan den kyrkliga samfälligheten 
effektivt styra medel till internationellt biståndsarbete. Organisationen 
framhåller på ett heltäckande vis pågående kriser och hjälpbehov i världen." 

Så här beskriver Vasa kyrkliga samfällighets tf förvaltningschef Iivari 
Käkelä KUH:s arbete. 

Samfälligheten stödde KUH:s humanitära arbete under 2021 både i 
Haiti och Afghanistan med överlopps budgetstöd. Utöver dessa extra stöd 
som beviljas i katastrofsituationer har församlingarna och samfälligheterna 
också stött KUH:s katastrofarbete till exempel via kollekt samt via intäkter 
från konserter och loppisar. 

Församlingarnas stöd är en av Kyrkans Utlandshjälps mest betydande 
inkomstkällor. Under 2021 beviljade församlingarna 3,8 miljoner euro icke 
öronmärkt budgetstöd till KUH. Trots pandemin blev den insamlade kollekten 
i kyrkorna närmare 500 000 euro. Kyrkan och församlingarna tog i bruk 
MobileyPay samt SMS-donationer för att möjliggöra elektronisk kollekt. 

"Både mångkulturaliteten och det internationella diakoniarbetet har 
beaktats i den kyrkliga samfälligheten och dess församlingar i bland 
annat personal- och ekonomiska resurser. I vår strategi är krishjälp ett 

värdelöfte. Därför vill vi hjälpa 
framförallt dem vars nöd är 
störst", fortsätter Käkelä från 
Vasa kyrkliga samfällighet. 

Samma säger Tiina Keinä-
nen som är förvaltningskaplan 
i Vasa finska församling samt 
KUH:s kontaktperson. 

"Vasa är en internationell 
stad där det bor många per-
soner med annat moders-
mål än finska eller svenska. 
I Vasa har det alltid funnits 
förståelse för mångkultu-
ralitet, vilket märks i den 
positiva inställningen till 
Kyrkans Utlandshjälp. När vi 
dessutom kombinerar detta med den starka lokala traditionen av omsorg 
är det lätt att förstå att man i Vasa i samband med flera evenemang och 
konserter har samlat in betydande summor för att stödja KUH:s arbete. 
Största delen av stödet kommer via insamlingen Gemensamt Ansvar", 
berättar Keinänen. STOP 

Tuulia Kokkonen 
kontaktchef och präst

Iivari Käkelä och Tiina Keinänen. 
FOTO: MARIE MATTILA
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Tillväxt under ett 
utmanande år   

Trots utmanande omständigheter på grund av coronapan-
demin implementerades våra projekt nästan som planerat. 

PÅ GRUND AV DEN GLOBALA covid-19-pandemin var 2021 ett fortsatt 
utmanande verksamhetsår. Pandemin begränsade utplaceringen av inter-
nationell personal för stöd och övervakning av våra landsprogram, vilket å 
sin sida fördröjde projekt i flera länder. Trots detta fortsatte KUH:s inkomster 
att växa, framförallt via bidrag från institutionella donatorer. Denna tillväxt 
kompenserade för nedgången i den inhemska penninginsamlingen. Kost-
naderna hölls inom budgeten och projekt implementerades nästan som 
planerat trots starka restriktioner i de flesta verksamhetsländer. 

Förutom undantaget Egg Production (U) Ltd i Uganda slutade året på 
plus. Underskottet i denna verksamhet berodde främst på de svårigheter 
som producenterna råkade ut när de försökte sälja sina produkter under 
återkommande samhällsnedstängningar. FCA Investments i Finland 
gjorde ett positivt resultat av de första investeringsaktiviteterna. I utma-
nande ekonomiska tider när det är svårt att förutse resultat, blev 2021 ett 
ekonomiskt balanserat år för KUH. Det är en stark grund att stå på under 
2022 och i fortsättningen. STOP 

Medelanskaffningens intäkter 2021

Övriga intäkter 1.3 M€ / 2 %

Församlingarnas  
understöd  
6.2 M€ / 11 %

Internationell  
finansiering  

28.2 M€ / 49 %

Privata, företag och  
samfund  
10.5 M€ / 18 %

Statsunderstöd  
11.1 M€ / 19 %

Sammanlagt
57,3 M€

Verksamhetsutgifter 2021

Sammanlagt
54,8 M€

Kenya 2.5 M€ / 5 %

Investerings- och finansieringsverksamhet  
0.2 M€ / 0 %

Administration  
1.3 M€ / 2 %

Verksamhet i Finland  
4 M€ / 7 %Övriga länder 3.4 M€ / 6 %

Uganda 16.5 M€ / 30 %

Sydsudan 7.7 M€ / 14 %Somalia 4.5 M€ / 8 %

Centralafrikanska  
republiken  
3.4 M€ / 6 %

Globala projekt  
3 M€ / 5 %

Kambodja 1.3 M€ / 2 %

Syrien 2.1 M€ / 4 %

Jordanien  
1.9 M€ / 3 %

Nepal 1.1 M€ / 2 %

Myanmar 1.6 M€ / 3 % 

Biståndsarbete och stödfunktioner 2021

Sammanlagt
54,8 M€

Investerings- och finansieringsverksamhet  
0.2 M€ / 0.4 %

Medelanskaffning  2.5 M€ / 4.6 %

Kyrkligt arbete och  
intressentarbete 0.8 M€ / 1.5 %

Biståndsarbete 49.3 M€ / 90.0 %

Kommunikation  
0.7 M€ / 1.2 %

Administration 1.3 M€ / 2.0 %

Verksamhetsområden 2021

Globala projekt 3.0 M€ / 6 % Europa 0.4 M€ / 1 %

Asien 5.5 M€ / 11 %

Afrika 35.6 M€ / 72 %

Sammanlagt
49,3 M€

Mellanöstern  
4.6 M€ / 9 %

Latin Amerika  0,3 M€ / 1 %

AFRIKA 35.7 M€
Uganda .................................. 16.5 M€
Sydsudan .............................. 7.7 M€
Somalia ................................. 4.6 M€
Centalafrikanska  
republiken ............................. 3.4 M€
Kenya ..................................... 2.5 M€
Etiopien ................................. 0.3 M€
Moçambique ....................... 0.3 M€
Regionalt arbete i Afrika .. 0.4 M€

ASIEN 5.5 M€
Myanmar ............................... 1.6 M€
Kambodja ............................. 1.3 M€
Nepal ...................................... 1.1 M€
Bangladesh .......................... 0.2 M€ 
Afghanistan .......................... 0.1 M€
Regionalt arbete i Asien ... 1.1 M€

MELLANÖSTERN 4.6 M€
Jordanien .............................. 1.9 M€
Syrien ..................................... 2.1 M€
De palestinska områdena  0.4 M€
Libanon ................................. 0.1 M€

LATINAMERIKA  
OCH EUROPA 0.7 M€
Finland ................................... 0.1 M€
Grekland ................................ 0.3 M€
Haiti ........................................ 0.3 M€

GLOBALA PROJEKT 3.0 M€

Elizabeth valde att studera 
svetsning eftersom det finns få 
kvinnor i den mansdominerade 
branschen. FOTO: HUGH RUTHERFORD

Testamentet är ett  
vackert sätt att hjälpa
Redan en liten del av din egendom har stor betydelse för  
de fattigaste människorna i våra verksamhetsländer.  
Barn kan gå i skolan, de unga får yrkesutbildning och  
kvinnor en möjlighet att skaffa sig en utkomst. 

Det är inte svårt att göra ett testamente. Beställ en kost-
nadsfri informationsbroschyr:

kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi 
kyrkansutlandshjalp.fi/testamente 

020 787 1201 
(Samtalskostnad 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min)
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Kyrkans Utlandshjälp 2021 3534 Kyrkans Utlandshjälp 2021



RESULTATRÄKNING OCH BALANS RESULTATRÄKNING OCH BALANS

Resultaträkning k€ Koncern 
1.1.–31.12.2021

Koncern 
1.1.–31.12.2020

Moder 
1.1.–31.12.2021

Moder 
1.1.–31.12.2020

Ordinarie verksamhet

BISTÅNDSARBETE
Intäkter Staten 10 265 9 467 10 265 9 467

Församlingar 3 722 3 884 3 722 3 884
Internationell finansiering 26 951 21 148 26 124 20 161
Övriga intäkter 492 19 36 8

41 430 34 519 40 147 33 520

Utgifter Direkta bidrag -26 193 -22 488 -27 873 -23 671
Personalutgifter -13 767 -12 168 -12 011 -10 552
Övriga utgifter -9 370 -7 838 -8 190 -7 104

-49 330 -42 494 -48 074 -41 327

Underskott -7 899 -7 976 -7 927 -7 807

BISTÅNDSARBETETS STÖDFUNKTIONER
Kommunikation, utbildning och påverkansarbete
Intäkter 104 154 104 154

Utgifter Personalutgifter -1 172 -1 076 -1 172 -1 076
Övriga verksamhetsutgifter -317 -328 -317 -328

-1 489 -1 404 -1 489 -1 404

Underskott -1 385 -1 250 -1 385 -1 250

Allmänn administration
Intäkter 46 62 148 140

Utgifter Personalutgifter -2 327 -2 030 -2 327 -2 030
Övriga verksamhetsutgifter -1 714 -1 605 -1 656 -1 588
Överföring till verksamhetssektorerna 2 768 2 698 2 768 2 698

-1 273 -938 -1 215 -920

Underskott -1 227 -875 -1 067 -781

UTGIFTSREST FÖR ORDINARIE VERKSAMHET -10 511 -10 101 -10 379 -9 837

Medelanskaffning
Intäkter

Gåvor från privatpersoner 10 111 10 384 10 111 10 384
Intäkter från företag och organisationer 406 445 406 445
Gåvor från församlingar 1 461 1 625 1 461 1 625
Övriga intäkter 382 299 382 299

12 361 12 753 12 361 12 753

Utgifter -2 494 -2 036 -2 494 -2 036
Intäkt 9 867 10 717 9 867 10 717

Investerings- och finansieringsverksamhet
Andel av vinst från intresseföretag 33 -1 0 0
Intäkter 757 397 24 81
Utgifter -234 -885 -42 -73
Intäkt/underskott 555 -488 -19 9

Intäkt/underskott -89 128 -531 889

Allmänna understöd
Understöd från Kyrkostyrelsen 922 937 922 937

Resultat före fondöverföringar 832 1 065 391 1 826

Överföringar till fonder
Donationsfonden 182 -465 182 -465
Katastroffonden -341 -733 -341 -733
Kvinnobanksfonden 137 298 137 298
Biståndsfonden 0 0 0 0

-21 -900 -21 -900

Räkenskapsperiodens skatt 3 -33 0 0

Räkenskapsperiodens Intäkt/underskott 814 132 370 925

Balansräkning k€ Koncern 
31.12.2021

Koncern 
31.12.2020

Moder 
31.12.2021

Moder 
31.12.2020

Aktiva

BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar

Förskottsbetalningar 340 212 340 212

Materiella tillgångar
Land- och vattenområden 45 45 0 0
Byggnader och konstruktioner 290 249 0 0
Maskiner och inventarier 137 102 26 48

Byggnader och konstruktioner sammanlagt 472 396 26 48

Placeringar
Dotterbolagaktier 0 0 97 92
Aktier och andelar 13 871 14 718 76 76
Övriga tillgodohavanden 6 194 4 121 6 194 4 121

Placeringar sammanlagt 20 065 18 840 6 367 4 289

RÖRLIGA AKTIVA
Omsättningstillgångar

Färdiga produkter 5 1 0 0
Övriga omsättningstillgångar 21 15 0 0

Omsättningstillgångar sammanlagt 26 16 0 0

Fordringar

Långfristiga 75 0 478 478

Kortfristiga
Förskottsbetalningar 513 820 768 1 234
Girotillgodohavanden 4 968 3 430 4 618 3 429
Övriga fordringar 1 700 633 953 679

Kortfristiga fordringar sammanlagt 7 181 4 883 6 338 5 343

Kassa och banktillgodohavanden 12 763 17 074 10 617 15 156

AKTIVA SAMMANLAGT 40 922 41 421 24 166 25 526

 

Passiva

EGET KAPITAL
Grundkapital 34 34 34 34

Övriga fonder bundna till vissa ändamål
Donationsfonden 1 087 1 269 1 087 1 269
Katastrofmedel 2 887 2 546 2 887 2 546
Kvinnobanken 1 768 1 905 1 769 1 907
Biståndsfonden 1985 118 118 118 118

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 4 380 4 178 5 087 4 162
Räkenskapsperiodens över-/underskott 814 132 370 925

Eget kapital sammanlagt 11 088 10 183 11 352 10 961

FRÄMMANDE KAPITAL
Långfristiga

Lån 16 000 16 000 0 0
Kortfristigt

Erhållna förskottsbetalningar 8 051 10 318 7 428 9 990
Skulder til leverantör 572 455 328 236
Övriga skulder 2 073 1 708 2 101 1 716
Resultatregleringar 3 138 2 756 2 957 2 623

Främmande kapital sammanlagt 29 834 31 238 12 814 14 565

PASSIVA SAMMANLAGT 40 922 41 421 24 166 25 526

Balansboken för stiftelsen Kyrkans Utlandshjälp finns i sin helhet på adressen kyrkansutlandshjalp.fi/ekonomin
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Certifiering stöder fortsatt lärande 
och utvecklandet av verksamheten 

Stiftelsens styrelse 
sammanträdde 
på distans 

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS verksamhet leds av en styrelse som till-
satts av kyrkostyrelsens plenum och som utöver ordförande består av 
tretton andra medlemmar. Styrelsen väljer själv ett arbetsutskott och ett 
granskningsutskott. 

Under 2021 sammanträdde stiftelsens styrelse sex gånger och alla 
möten sköttes på distans på grund av coronapandemin. Styrelsens ord-
förande 2021 var bokförare Tarja Kantola och vice ordförande biskop 
Kaisamari Hintikka. 

Styrelseledamöter 2021: 

advokat Tuomas Aho
direktör Sixten Ekstrand
riksdagsledamot Atte Harjanne 
borgmästare Anna-Kaisa Ikonen  

kyrkoherde Juhani Lavanko  
journalist Reetta Meriläinen  
ekonomie magister Ritva Ohmeroluoma  
journalist Aila Paloniemi  
arbetslivsprofessor Ritva Reinikka  
präst i internationaliseringsarbete Mark Saba  
kyrkoherde Olli-Pekka Silfverhuth 
doktorand inom teologi Hanna Ylikangas   

Sakkunnigmedlemmar i styrelsen var generalsekreterare Larissa Franz-Koi-
visto, teologie doktor Elina Hellqvist, direktör Kalle Kuusimäki samt 
verksamhetsledare Riina Nguyen.  

Arbetsutskottet bestod av ordförande Tarja Kantola och medlemmarna 
Tuomas Aho och Kaisamari Hintikka. Granskningsutskottet bestod av ord-
förande Sixten Ekstrand och medlemmarna Aila Paloniemi och Olli-Pekka 
Silfverhuth. Granskningsutskottets mandatperiod är två år. STOP 

Tre av fyra kambodjaner bor 
på landsbygden och får sin 
utkomst av odling, fiske, 
sporadiskt lönearbete och 
småföretagande. FOTO: THOMAS 

HOMMEYER

Vi prioriterar ansvar, hållbarhet och att välja våra partner 
noga. Som resultat har Kyrkans Utlandshjälp förnyat sitt 
Core Humanitarian Standard-certifikat (CHS) under 2021. 

KYRKANS UTLANDSHJÄLP är den enda organisationen i Finland som har 
fått certifikatet Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 
(CHS). CHS är baserat på bästa praxis och lärdomar från flera årtionden av 
biståndsarbete. Det är resultatet av konsultationer inom ett brett spektra 
av intressenter som omfattar biståndsarbetare, samhällen och människor 
som påverkats av fattigdom och kriser, hundratals medborgarorganisationer, 
stater, FN-organisationer, donationsagenturer och akademiker. 

CHS är skapat för att hjälpa organisationer att mäta och kontinuerligt 
förbättra kvaliteten och effekten av biståndet. Det viktigaste är att standar-
den sätter de människor som påverkas av fattigdom och kris i centrum för 
uppmärksamheten, kräver ett större ansvar gentemot dem och framhåller 
respekt för deras fundamentala mänskliga rättigheter. Externa granskningar 
görs årligen för att fastställa hur väl vi uppfyller standarderna. Vårt första 
fyraåriga certifikat beviljades 2017, 2021 gjordes en ny granskning. 

CHS bekräftar praktisk tillämpning av 
principer såsom do no harm, lyhördhet i 
konflikter, byggandet av lokal kapacitet, bra 
HR-ledning och omsorgsplikt. Det garan-
terar också kompetens bland anställda, 
effektiv och etisk användning av resurser samt kontinuerlig inlärning. 

Genom att applicera CHS-rekommendationerna har vi lärt oss om 
vår organisations styrkor, hur vi verkar, samt om vilka luckor vi behöver 
täta. Implementeringen av standarderna har till exempel förbättrat vårt 
förfaringssätt för att undvika möjliga och oavsiktliga negativa effekter för 
de samhällen och människor vi jobbar med i våra programländer. Vi har 
också förbättrat våra säkerhetsmekanismer och skapat trygga kanaler där 
samhällen och andra intressenter kan rapportera om potentiella incidenter 
då personalen misskött sig. 

Kyrkans Utlandshjälp har framgångsrikt klarat sig genom processen 
och förnyat certifikatet. Vi har integrerat observationerna av granskningen 
i vår globala förvaltningsagenda för uppföljning samt för att främja fortsatt 
engagemang för att förbättra kvaliteten och ansvaret av vårt arbete. STOP

ANSVAR

Vårt arbete stöds av

EDUCATION
CANNOT
WAIT a fund for education

in emergencies

Gift of the United 
States Government

Funded by
European Union
Humanitarian Aid

38 Kyrkans Utlandshjälp 2021 Kyrkans Utlandshjälp 2021 39

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS STYRELSE 2021
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