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ATT SE DET POSITIVA 
MITT I OVISSHETEN 
Precis när pandemin såg ut att lätta, blev det krig i Europa. 
Enligt den nya klimatrapporten har det inte gjorts tillräckligt 
för att hålla den globala uppvärmningen på 1,5 grader.  
Det är inte precis stabila och förutsägbara tider just nu. 

Sedan början av året har det varit stort fokus på Ukraina 
och att hjälpa människor på flykt. Kriget har många 
konsekvenser som får långtgående återverkningar, och 
många länder till exempel i Mellanöstern och Afrika som är 
beroende av spannmål från Ukraina står nu inför en utma-
nande situation. Även om det fortfarande finns ett stort 
hjälpbehov i Ukraina, måste Kyrkans Utlandshjälp fortsätta 
med sitt hjälparbete också i andra delar av världen. 

Tiderna är svåra, men lyckligtvis sker det också vändningar 
till det bättre. Skolorna har återgått till normal undervisning, 
unga har hittat sig ett yrke och nya företag har bildats för 
att säkra försörjningen för otaliga familjer. 

Tack för att du är med och bidrar till att göra världen till  
en bättre plats. Tillsammans kan vi åstadkomma vad  
som helst. 

Anna Shvidka flydde med sin 
mamma och katt från Kharkov till 

Lviv. KUH har hjälpt krigsflyktingar  
i västra Ukraina och Ungern.



VIKTIGA SIFFROR FRÅN ÅR 2021
Du och våra övriga understödare är i nyckelposition när det 
gäller att se till att det viktiga arbetet för de allra svagaste 
kan fortsätta. Donationerna hjälper där nöden är störst.

År 2021 användes av varje donerad euro 90 cent till 
biståndsarbetet och 10 cent till nödvändiga stödfunktioner 
såsom påverkansarbetet, medelanskaffningen, kommuni
kationen, fortbildningar och administrationen.

Medelanskaffningens intäkter

Internationell 
finansiering

28,2 M€/49 %

Privata, företag och samfund
10,5 M€/18 %

Statsunderstöd
11,1 M€/19 %

Övriga intäkter
1,3 M€/2 %

Församlingarnas understöd
6,2 M€/11 %

Sammanlagt
57,3 M€

Biståndsarbete och stödfunktioner

Administration
1,3 M€/2,4 %

Kyrkligt arbete 
och nätverk

0,8 M€/1,5 %

Kommunikation
0,7 M€/1,3 %

Investerings- och 
finansierings-

verksamhet
0,2 M€/0,3 %

Medelanskaffning
2,5 M€/4,6 %

Biståndsarbete 
49,3 M€/90,0 %

Sammanlagt
54,8 M€

Utgifter i verksamhetsländer
Övriga utgifter  3,6 M€/7 %

Uganda 16,5 M€/34 %

Sydsudan 7,7 M€/16 %Somalia 4,6 M€/9 %

Centralafrikanska republiken 
3,4 M€/7 %

Globala projekt 
3,0 M€/6 %

Kenya 2,5 M€/5 %

Myanmar 1,6 M€/3 %

Syrien 2,1 M€/4 %

Nepal 1,1 M€/2 %

Jordanien 1,9 M€/3 %

Kambodja 1,3 M€/2 %

Sammanlagt
49,3 M€



GLIMTAR AV VAD VI ÅSTADKOMMIT

138 664
elever kunde fort
sätta sin skolgång 

under pandemin  
i Uganda

15 032
barn fick möjlighet att 

gå i skola i flykting
området i Kenya

Ukraina

Syrien
Israel och de 
Palestinska 

territorierna
Jordanien

Central
afrikanska 
republiken

Sydsudan

Uganda

Kenya

Somalia

Eritrea



15 381
barn fick studera  
i renoverade  
skolor i Syrien 

10 800
fick utbildning 
om de kastlösas 
rättigheter i Nepal

över 17 000
flickor och kvinnor fick 
utbildning för att kunna 
starta ett eget företag  
i Myanmar

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Kambodja



FLYKTINGEN SOM 
BLEV EKOLOGISK 
JORDBRUKARE
Sawsan AlRasheed har varit tvungen att fly kriget 
i Syrien till Jordanien. Sawsan, 33, har tre barn. ”Jag  
är otroligt lycklig med mina barn. De ger mig hopp 
och motivation att jobba ännu hårdare”, säger han. 

Livet för en flyktingfamilj är inte lätt, och på grund  
av coronapandemin har det variet svårt att hitta jobb 
i Jordanien. Familjens situation tog en vändning till 
det bättre när Sawsan fick höra om Kyrkans Utlands
hjälps utbildning om entreprenörskap. 

”Genom utbildningen lärde jag mig planmässighet 
och kundkompetens”, säger Sawsan. ”Jag tror att jag 
kommer att klara mig bra.”

Med stöd av utbildningen startade Sawsan en liten 
gård, vars produkter han nu säljer på den lokala mark
naden. ”Min specialitet är ekologiskt odlade produkter. 
Jag använder inte alls kemikalier”, säger han.



TESTAMENTSDONATION
När du ihågkommer Kyrkans Utlandshjälp i ditt testamente är 
du med och förverkligar drömmen om en bättre värld också 
i framtiden och ser till att vårt viktiga arbete kan fortsätta. 
Redan en liten andel av din egendom har större inverkan på de 
fattigaste människornas liv än du kanske kan föreställa dig. Som 
 allmännyttig förening behöver Kyrkans Utlandshjälp inte betala 
skatt för testamentsdonationer.

Beställ anvisningarna för en testamentsdonation: 
kyrkansutlandshjalp.fi/testamente eller 020 787 1201

STORDONATION
Du kan donera ett stort belopp på en gång eller i flera steg till 
förmån för människor i utvecklingsländerna. Tillsammans med  
dig utser vi ett projekt som du vill understöda. Du får regelbundet 
veta hur projektet framskrider. Det går att donera även aktier.

Ta kontakt: 
Laura Ylätalo, kontaktchef 
laura.ylatalo@kua.fi, 040 670 4491

ANNORLUNDA GÅVA
Födelsedagsuppvaktning eller annan fest på kommande?

Ge en Annorlunda Gåva till den som redan har allt! Du får ett 
traditionellt kort eller ett ekort att överräcka eller sända. I kortet 
beskrivs hur gåvan hjälper familjer i uländerna. Ge i gåva till  
exempel en Get, Trädplantor eller en Skoldräkt!

annorlundagava.fi eller 020 787 1201



KUH 
Södra kajen 8, (PB 210) 
00130 Helsingfors 
kyrkansutlandshjalp.fi

 
Vår kundtjänst hjälper dig gärna i frågor  
om hur man kan understöda KUH

kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi

020 787 1201  
(vardagar kl. 10–15, 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min,  

fasta nätet och mobilnätet) 

Bidragskonto: Nordea FI33 1572 3000 5005 04

SMSdonation: Sänd ordet APU till numret 16 499 (20 €)

Följ oss på:

VI JOBBAR 
FÖR MÄNNISKO-
VÄRDET.

Insamlingstillstånd RA/2019/723, giltigt 1.1.2020–31.12.2024, hela Finland utom Åland, beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingstillstånd ÅLR 2021/7856, giltigt 1.1.–31.12.2022, Åland, beviljat av Ålands Landskapsregering.


