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STYRETS BERETNING FOR 2019 
 
Kvekerhjelp har i 2019 fått være med på å gjøre fred, forsoning og utvikling mulig i DR Kongo, 
Rwanda, Burundi, Palestina og Norge.  

Kvekerhjelps formål er støtte tiltak for å skape og opprettholde fred og demokrati, for å forsvare 
menneskerettighetene og for å fremme ikkevoldelig konflikthåndtering og forsoning. Arbeidet skjer 
gjennom nært samarbeid med og støtte til organisasjoner i prosjektlandene. 

Vi er takknemlige til våre bidragsytere for det gode samarbeidet gjennom året 2019.  

GREAT LAKES REGIONEN 

Gjennom Change Agents Peace Programme (CAPP) støtter Kvekerhjelp grasrotprosjekter drevet av 
lokale fredsaktivister i Rwanda, Burundi og Kongo. I 2019 hadde Kvekerhjelp syv lokale partnere.  

CAPP-prosjektene legger alle vekt på lokalsamfunns egne ressurser til å kunne løse konflikter. CAPP-
organisasjonene jobber for å bygge tillit, hjelpe fram gode relasjoner og ikkevoldelig beredskap i 
områder som lever med vold eller trusler om vold. Aktivitetene Kvekerhjelp støtter inkluderer 
fredsundervisning for barn, ungdom og voksne; meglingskurs; etablering av lokale fredskomiteer; 
høringer med lokale myndigheter; radioprogram og offentlige markeringer for fred. 

I 2019 har CAPP-organisasjonen nådd ut til en gruppe på over 5000 personer.  

Dette arbeidet er mulig med støtte fra NORAD, Norges Fredsfond, europeiske kvekere og givere til 
Kvekerhjelp. 

Lokale prosjekter i Great Lakes regionene støttet i 2019: 

PARTNERORG. PROSJEKTER  Støtte i NOK  

Friends Peace House  
Rwanda 

AVP (Alternativ til Vold) i fengsler 
 

 201 374 

Kvekersamfunnet  
Rwanda  

Help Increase the Peace Program (HIPP) for 120 
ungdom i 4 forskjellige regioner 

 56 806 

Friends Women's Association 
Burundi 

Arbeid mot kjønnsbasert vold i et utvalg 
lokalsamfunn; Kampanje 16 dager mot vold 

 97 198 

Healing and Rebuilding Our 
Communities  Burundi 

Lokale dialoger om fredelig sameksistens i 
bydeler i Bujumbura; Rapport om dialogmetode 

 178 687 

Centre de Paix pour la Guerrison et 
la Reconstruction des Bases 
Communautaires en Sigle (CPGRBC) 
Øst-Kongo 

Nettverk av mer enn 80 fredskomiteer; 
meglerkurs for medlemmer av fredskomiteene; 
innføring i demokratiske prosesser i utvalgte 
områder; demokratiopplæring 

 215 767 



Centre d'Education à la Paix (CEP)  
Øst-Kongo 

Fredsundervisning (AVP) og fredskomiteer i Øst-
Kongo; Radioprogrammer om fred 

 159 445 

Initiatives pour la Réconciliation 
Communautaire (INIREC) 
Øst-Kongo 

Fredsklubber og fredsfestival for barn og 
ungdom; Radioprogrammer om fred;  
Demokratiopplæring med gateteater mm 

 108 280 

SUM   1 042 353 

 

Koordinering 
I 2019 har kontakten med CAPP-partnere blitt fulgt opp direkte fra Oslo. Et rwandisk 
revisjonsselskap, RUMA, har bistått med økonomioppfølging.  

Kvekerhjelp fikk i april 2017 innvilget 3-årig rammeavtale med Norad med fornyet støtte til Change 
Agents Peace Programme.  

 

GAZA 

Samarbeidet med Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP) og Gaza Community 
Mental Health Programme (GCMHP) fortsetter. PECEP tilbyr 1300 barn i 13 førskoler i Gazas 
flyktningeleirer et trygt, lærerikt og kreativt førskoletilbud.  

PECEP er en viktig arbeidsplass for kvinnelige førskolelærere fra de samme flyktningeleirene som 
førskolene ligger i. I 2019 arbeidet PECEP videre med arbeidernes medbestemmelse i organisasjonen 
gjennom en komité av tillitsvalgte og felles samlinger for alle ansatte. 

I 2019 har det nye styret jobbet godt og samarbeidet med komitéen har fungert. Arbeidet ute i 
førskolene og blant familiene har fortsatt på en god måte, og samarbeidet med fagfolkene fra 
GCMHP har gått bra. Organisasjonen ble fulgt opp ved et prosjektbesøk i 2019. 

Dette arbeidet er mulig med støtte fra NORAD, europeiske kvekere, fagforeningslag, foreninger og 
private givere til Kvekerhjelp. 

Prosjekter støttet i 2019: 

PARTNERORG. PROSJEKTER  Støtte i NOK  

Palestinian Early Childhood 
Education Programme  
Gaza, Palestina 

Førskoler for 1300 barn i flyktningeleirer 
Anstendige arbeidsforhold for 80 kvinnelige 
førskolelærere  

1 156 688 

Gaza Community Mental Health 
Programme 
Gaza, Palestina 

Mental helse oppfølging for 1300 førskolebarn, 
kurs for foreldre og lærere 

 623 953 

SUM   1 780 641 

 
Kvekerhjelp fikk i april 2017 innvilget 3-årig rammeavtale med Norad med fornyet støtte til arbeidet 
på Gazastripen, og med en økt ramme for disse prosjektene.  

 

FREDSARBEID I NORGE 

Kvekerhjelp ønsker å være med og sette fred, rettferdighet og ikkevold på dagsorden i norsk 
offentlighet. Ofte skjer dette i samarbeid med Kvekersamfunnet, fredsorganisasjoner og kirkelige 
nettverk. Samarbeid med bl.a. Norges Fredsråd, Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, og 
felleskampanjen “PIM - Palestinske barn i israelske fengsler” inngår her.  



Kvekerhjelp har i 2019 hatt et godt samarbeid med Norges Fredslag om fredsundervisning i Norge 
gjennom bruk av metodene AVP (Alternatives to Violence Project) og HIPP (Help Increase the Peace 
Project). Disse metodene brukes også av flere av våre partnere i Great Lakes området i Afrika, som 
gir en ekstra dimensjon ved arbeidet i Norge. Et grunnkurs ble holdt i Kongsberg i november 2018, 
grunnet praktiske problemer er de to siste AVP kursene utsatt og Barne- og familiedepartementet 
har utsatt rapporteringsfristen.  

Det er inngått en intensjonsavtale med Universitetet Sydøst for samarbeid om prosjekter i Gaza. 

Kvekerhjelp vil også synliggjøre våre partneres arbeid for nye og gamle målgrupper. Dette skjer 
gjennom utsending av Kvekerhjelpnytt (fire utgaver i 2019), artikler i Kvekeren (fire nummer i 2019), 
oppslag på nettsidene www.kvekerhjelp.org og oppdateringer på Kvekerhjelps facebook-side 
www.facebook.com/kvekerhjelp.  Kvekerhjelp hadde cirka 798 følgere på Facebook på slutten av 
2019. 

 

ADMINISTRASJON 

Vikar har fungert for daglig leder mens hun var i fødselspermisjon. Hun kom ikke tilbake til stillingen. 
Kvekerhjelps styre, valgt på årsmøtet 29.06.2019, har ni medlemmer med bred kompetanse innen 
fredsarbeid, dialog, helse, organisasjonsutvikling, ledelse, inkludering og geografiske områder som 
Midtøsten og Øst-Afrika.  

Styret hadde i 2019 fire møter hvorav ett var Skype-møte. Pågående prosesser er arbeid med 
forståelsen av partnerskap med våre partnerorganisasjoner, koblinger mellom prosjekter vi støtter 
og vårt fredsarbeid i Norge, samt å sikre større trygghet i inntektsgrunnlag til Kvekerhjelps arbeid.  

Kvekerhjelp hadde ved utgangen av 2019 123 medlemmer.  

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat av organisasjonens aktivitet og av dets stilling 
/fortsatt drift: All relevant informasjon om utvikling og resultat av aktiviteten og dens stilling fremgår 
av årsregnskapet med noter. Regnskapet er dessverre forsinket grunnet korona-utbruddet. Styret ber 
årsmøte om å godkjenne regnskapet når det ferdigstilles. 

Norad innvilget ikke ny 3-årig rammeavtale med Kvekerhjelp, men ga et addendum til drift og 
utfasing av prosjekter i 2020. 

Det er i 2019 heller ikke andre forhold, som styret er kjent med, som har betydning for vurdering av 
utvikling og resultat av organisasjonens aktivitet. Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets 
utgang som har betydning for vurderingen av organisasjonens stilling og dets resultat.  

Arbeidsmiljø: Organisasjonen har 1 ansatt i full stilling. Styret vurderer arbeidsmiljøet som 
tilfredsstillende. Organisasjonen har ikke hatt skader eller arbeidsulykker av noen art i driftsåret. 
Styret kan ikke se at det foreligger svakheter ved arbeidsmiljøet eller den ansattes sikkerhet i dag. 

Likestilling: Organisasjonen har en kvinnelig ansatt. Styret består av fem kvinner og fire menn. En 
finner det ikke nødvendig å iverksette spesielle tiltak knyttet til likestilling. 

Ytre miljø: Selskapet virksomhet er ikke gjenstand for betydelig påvirkning av det ytre miljø. 

Årsmøte: Kvekerhjelps årsmøte 2019 fant sted i Seljord. Styret konstituerte seg etter årsmøtet.  

Prokura: Etter vedtak i styret har styreleder prokura.  

Administrasjon: Kvekerhjelps kontor er i Kvekersenteret, Grønland 12, 0188 Oslo.  

Økonomi: Kvekerhjelp sitt aktivitetsregnskap for 2019 er dessverre ikke ferdigstilt grunnet korona 
pandemien. Kvekerhjelp mottok i 2019 gaver på til sammen kr 579 559. 

Bevilgning fra Norad for 2019 var kr 1 550 000 til prosjekter i Gaza for utdanning og mental helse for 
førskolebarn, og kr 1 170 000 til fredsprosjekter og kapasitetsbygging i Great Lakes regionen i 
Afrika. Kvekerhjelp er forpliktet til en egenandel på minst 10 % av prosjektutgiftene.  

http://www.kvekerhjelp.org/
http://www.facebook.com/kvekerhjelp


 

TAKK 
Vi vil takke alle som bidrar til å opprettholde og utvide Kvekerhjelps arbeid for fred, rettferdighet, 
ikkevold og utvikling gjennom deres økonomiske støtte, betraktelige arbeidsinnsats, lønnet så vel 
som ulønnet, og faglig og personlig oppmuntring og råd. 
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Gunhild Laland Mohn      Emilie Hognestad Sennels  
Styremedlem       Styremedlem  
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Anne Britt Strømnes 

Daglig leder 

 
 


