Biståndsarbetet som utförs genom Frikyrklig Samverkans medlemsorganisationer
är mångsidigt och når ända fram - från "gräsrot till gräsrot".
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Under åren 2012-2014 har FS biståndsprojekt i 18 olika länder.
I Indien, Tanzania samt på Filippinerna och Västbanken sker utbildning på förskole-,
låg- och högstadienivå. Yrkesinriktad utbildning stöds i Guyana, Tanzania och Laos.
Kapacitetsbyggande utbildning sker i Afghanistan, Brasilien, Guyana, Kambodja,
Surinam, Tanzania och Zambia medan återvändande flyktingar hjälps i Burundi.
Vad gäller hälsoarbete på individnivå arbetar FS för att förstärka medvetenheten
om hygienfrågor i Afghanistan, Brasilien, Kambodja, Tanzania och Thailand. I Kenya
startas ett rehabiliteringscenter för missbrukare medan två hälsocenter drivs i Benin.
Hörselskadade barn hjälps i Zimbabwe. I Tanzania pågår också ett intressant arbete
som via media förmedlar hälsoupplysning. Man producerar också program som
strävar till att uppnå en bred samhällsbyggande effekt. Dessa program når ut till stora
delar av hela Östafrika.
Kontaktuppgifter:
Frikyrklig Samverkan FS r.f.
Högbergsgatan 22, 00130 Helsingfors
Webben: www.frikyrkligsamverkan.fi
Epost: info@frikyrkligsamverkan.fi
Broschyren är framställd med stöd av Finlands utrikesministerium. UM omfattar inte nödvändigtvis alla åsikter som förs fram i detta dokument.
© Frikyrklig Samverkan 2012. Layout: Gabriel Grönroos.

Finlandssvenska medborgarorganisationer samarbetar för att hjälpa
världens barn och andra utsatta människor. Vanliga människor kan göra
skillnad. Inom Frikyrklig Samverkan kan alla vara med och bidra till en
bättre värld.
Varje barn har rätt att gå i skola. Ingen ska behöva tvingas gå till kvacksalvare för att
få sjukvård pga fattigdom. Kvinnor ska få möjlighet till utbildning och försörjning.
Handikappade är lika mycket värda som alla andra. Samhällen i utveckling behöver
goda ledare och mindre korruption. Alla har rätt till pålitlig information.
Medlemsorganisationerna inom Frikyrklig Samverkan FS r.f. arbetar för att fler
människor ska få det de har rätt till.

Biståndsarbetet inom
Frikyrklig Samverkan
Frikyrklig Samverkan FS rf är en
samarbetsorganisation för
finlandssvenska frikyrkor.
FS har tre tyngdpunktsområden:
bistånd, ekumenik och samhällsfrågor.
Biståndsarbete i utvecklingsländer
Det viktigaste arbetet för FS idag är att
samordna administrationen för medlemsorganisationernas biståndsarbete - som
utgör det gemensamma biståndsprogrammet. En central uppgift är att
utveckla biståndsprogrammets kvalitet
genom utbildning, manualer och evalueringar. Biståndsprogrammet utförs med
stöd av utrikesministeriet.
Biståndsprogrammet genomförs i
Afrika, Asien och Sydamerika inom
ramen för 25 projekt i 18 länder
under åren 2012-2014. Biståndsprogrammet har två huvudsakliga
fokus: utbildning och hälsovård.
Under Ekumeniska ansvarsveckan i
oktober genomförs en insamling i
anslutning till det aktuella temat under
ansvarsveckan. FS kan även genomföra
egna insamlingar för akuta behov, medan
insamling för projekten oftast görs inom
ramen för medlemsorganisationernas
verksamhet. FS producerar informationsmaterial för att göra allmänheten medveten om utvecklingsbehoven i världen.

Ekumenik och samhällsfrågor
FS grundades 1936 för att hjälpa
frikyrkorna att utveckla sitt gemensamma
arbete och att bevaka viktiga samhällsfrågor. FS har engagerat sig i religionsfrihetsfrågor, för rätten att göra civiltjänst
och för tryggandet av kristna grundvärderingar i samhället.
FS:s personal består av en biståndsledare,
två biståndskoordinatorer, en informatör
och en arbetande ordförande.
Organisationer i samverkan
Medlemsorganisationer i FS är
Finlands svenska adventkyrka,
Finlands svenska baptistsamfund,
Finlands svenska metodistkyrka,
Finlands svenska pingstmission r.f.,
Frälsningsarmén i Finland och
Missionskyrkan i Finland.
Martyrkyrkans vänner r.f. är
samarbetande organisation i FS.

Jan Edström
arbetande ordförande
inom Frikyrklig
Samverkan FS r.f.
tel: +358 50 3564290
janiedstrom@gmail.com

Biståndsarbetet inom FS har gamla anor i det
missionsarbete som de finlandssvenska frikyrkorna
bedrivit ända sedan 1890-talet. Genom en lång resa
av lärande har så småningom en fokusering på
utbildning och hälsa vuxit fram. Dessa två
fokusområden tar FS också fasta på i sitt
biståndsprogram.

Utbildning
•
•
•
•

Utbildning för fattiga och utsatta.
Yrkesträning för bättre utkomstmöjligheter.
Hållbar miljöutveckling i projektens närmiljö.
Ökad demokratisering och utveckling av det
civila samhället.

Hälsa
• Lägre barndödlighet och förbättring
av mödrars hälsa.
• Preventiv hälsovård med
undervisning i hälsolära.
• Tillgång till kvalitativ hälsovård,
medicin och god näring.
• Konkreta hjälpmedel för
handikappade.

Vill du veta mer om vad du kan göra för att hjälpa din medmänniska?
Vill du veta mer om vad de finlandssvenska frikyrkorna gör för att minska
orättvisorna i världen, lindra fattigdomen, bekämpa sjukdomar och ge särskilt barn
och kvinnor en chans till ett bättre liv? Du kan vara med?
Besök www.frikyrkligsamverkan.fi

