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Nytt namn!

Vi

Det nya namnet vi landat i på vår publikation, är som ni redan sett Focus Nepal. Vi hoppas att det är ett namn som
ingen i vårt nätverk har några (andra än
positiva) synpunkter på. Vi tackar för
de förslag som kommit in.

som gör tidningen är mycket tacksamma för synpunkter, idéer och förslag! Låt det gärna bli en vana!

Når tidningen fram?

hälsar redaktionen: Torsten, Marie och Lollo

Vi har fått viss respons på i vilken mån
mejlet med vår tidning nått fram till dig
eller ej. Men ”mörkertalet” är otillfredsställande stort! Vi efterlyser någon person som kan hjälpa oss vidare i mysteriet med ”bortkomna” mail. Finns det
någon i vårt nätverk som kan hjälpa
oss? Vi förstår att det händer att mailprogram i vissa fall skickar oss till
skräpkorgen. Det tycker vi inte om!

Sorgen
är stor över att vi fick lov att ställa in
Nepaldagen i Karlstad.
Vi hoppas kunna återkomma snart med
information om en kommande träff.

Kostnaden för spisarna
som vi skrev om i förra numret (och
som nämns på sid 5 i detta nummer) är
1000 kr styck. Men staten har ställt i utsikt att stå för halva kostnaden. Från tid
till tid så har vår tilltro till att detta
kommer att ske skiftat. Detta har säkert
lett till att vi vid olika tidpunkter uttryckt oss lite olika när det gäller kostnaden. Vilket vi blivit uppmärksammade på.

Så vill vi önska er en god och coronasäker jul! Vi ses!
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Coronainsatserna fortsätter!
Stort Tack till dig som varit med och gett gåvor till insatser för hårt drabbade av
Nepals nedstängningar för att förhindra spridning av Covid-19. Många är fortsatt
mer rädda för att svälta ihjäl, än för att smittas av Coronaviruset.

Våra medarbetare drabbade
av Covid-19
Raju Adhikari, ledare för vår samarbetspartner Asal Chhimekee, ”Goda Grannar”
berättar:
Ett team på fem personer besökte Takkum,
Myagdi i mitten av november för att dela ut
mat till överlevande i
det efter monsunen
jordskredsdrabbade området. När vi kom
hem igen var flera av oss sjuka med feber
och influensaliknande symptom. Vi har nu
alla testat positivt för Covid-19. Det innebär
att hela vårt team i Pokhara också måste
testa sig.
Det är så många sjuka nu i vårt område, och
även i kyrkorna har människor drabbats.
Många familjer är rädda eftersom de sett familjemedlemmar dö. Bed att vi får se Guds
beskyddande och helande händer över oss i
denna tid.

Julklappstips!
Ge en gåva till Goda Grannars
viktiga arbete – se sista sidan!

Matpaketen räddar Mamtas familj
Raju Adhikari beskrev i förra numret av
vår tidning hur coronasituationen gjort det
svårt att bedriva hjälparbete.
En som har fått hjälp är
28-åriga Mamta Magar.
Hon bor med sin familj
i ett slumområde i
Pokhara. För sex månader sen föll hon från
tredje våningen och
skadade ryggen. Hon
kan inte jobba och inte
heller för hennes man
finns det några jobb
pga pandemin. De har kunnat låna lite
pengar från några grannar men hon oroar
sig förstås mycket för hur det ska gå i fortsättningen.
”De matpaket vi får räddar oss från att låna
mer pengar till mat. Jag hoppas situationen
blir bättre snart så att min man kan få arbete
igen” säger Mamta.
Se filmen om Goda Grannars Coronainsatser (5 min):
https://videos.files.wordpress.com/UkpH7pk6/acn-pcc-covid-19-response_summary-4_dvd.mp4
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Vilka virus och bakterier orsakar infektionerna?
Läkaren Olof Säll forskar om infektioner i
Nepal med utgångspunkt från Tansensjukhuset:
Vår första resa till Nepal blev en två månaders bröllopsresa till landet, där den mesta
tiden tillbringades i Tansen. Jag fick möjlighet att delta i arbetet på UMN:s sjukhus i
Tansen, framför allt på medicinavdelningen
där en stor del av patienterna vårdades för
infektioner av alla de slag.
Där träffade jag flera patienter med infektioner i hjärnan (meningit och encefalit), men
det saknades diagnostik för att veta vilka virus eller bakterier som orsakade infektionerna, vilket gjorde det svårare att ge rätt behandling.
Direkt efter resan väntade arbete på mikrobiologiska laboratoriet i Örebro där jag kom i
kontakt med en erfaren forskare som blev
väldigt nyfiken på att påbörja en forskningsstudie. ”Det här måste vi ta reda på!”
Sagt och gjort. Ett omfattande arbete påbörjades. Ansökningar skrevs för etisk prövning
av projektet i Sverige och Nepal samt för
finansiering, och jag blev antagen som doktorand vid Örebro universitet.
Efter förberedelser och instruktioner via
mejl, kunde provinsamlingen starta och efter
ett år hade ryggmärgsvätska samlats in från
ca 200 patienter. För att kunna hålla proverna intakta inför analys var det viktigt att
ryggmärgsvätskan hölls frusen. Proverna
förvarades i frys på sjukhusets laboratorium
och överlevde både dagliga strömavbrott
och den stora jordbävningen 2015.
Ett internationellt transportföretag anlitades för transport på kolsyreis hela vägen
från Tansen till Sverige där proverna sedan
analyserades. Studien, som nu är publicerad i
en vetenskaplig tidskrift,gav flera intressanta
resultat avseende vilka virus och bakterier

som orsakar dessa infektioner i Nepal. En
förhoppning är att kunna göra uppföljande
studier som berör infektioner i Nepal, till
exempel om antibiotikaresistens som är ett
stort hälsoproblem i landet.
Vi besökte Nepal senast i mars 2020. Sista
veckan i landet blev särskilt spännande. Coronaviruset fanns då inte i landet men regeringen införde en rad restriktioner och det
uppkom en ovisshet om vi skulle kunna resa
hem. Eftersom vi tycker mycket om Nepal
och känner oss hemma där, tänkte vi att det
egentligen inte skulle vara något större nederlag att stanna kvar ytterligare en tid. Vi
hade dock ingen aning om vad en lockdown egentligen innebär och med facit i
hand är vi glada och tacksamma att vi kunde
komma hem. Vi lyfte från Tribhuvan Airport
lördag kväll den 21 mars, några timmar innan flygplatsen stängde.
/Olof

TANSEN

·

·

KATHMANDU
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Familjen Säll bor i Örebro och består av Miriam, Olof, Arvid 6 år,
Eliah 4 år och Einar 1 år.
Till vardags arbetar Miriam som
lärare i svenska som andraspråk
och Olof arbetar som infektionsläkare.
För övrigt håller de sig sysselsatta
med vänner, engagemang i sin lokala församling och ett husbygge.
– Och att längta tillbaka till Nepal
där familjen varit flera gånger.

Den här fina bilden är målad av Kristin Ottosson som bodde fem år som barn i
Tansen och som senare återvänt flera gånger.
Originalet hänger i Tansen Hospital’s Guest House.
Kristin har också gjort stora väggmålningar på UMN:s sjukhus i Okhaldunga.
Vi hoppas kunna återkomma med fler av hennes bilder.
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EFK i Rolpa
och Doti
Lars-Gunnar Nilsson arbetade sedan 2017 fram tills i
år med bistånd i Asien för
Evangeliska Frikyrkans
(EFK) räkning. Han var
senast i Nepal okt/nov 2019 för att bland
annat utvärdera ett vatten- och klimatprojekt som drivs av Water 4 all och Epirocs*
i samarbete med INF* i Rolpa-distriktet.

Projektet är en del i ett av de tre programområden EFK arbetar med: Barns rättigheter,
Hållbar försörjning och Mot människohandel.
Just tillgång till rent vatten och sanitet har
en avgörande betydelse för att föra människor ur fattigdom. Särskilt flickors och kvinnors liv påverkas positivt av bättre vattenoch sanitetsförhållanden. Nu har dessa kvinnor i projektet, rent och testat vatten framdraget till sina hus. Och det är likadant för alla
kvinnor i de sju byar som på samma sätt fått
vatten framdraget till sina hem under
2019.
DOTI
ROLPA

Spisprojekt står också på
agendan i landet för
Evangeliska
·
Frikyrkan
KATHMANDU
och dess
nepalesiska

samarbetsorganisation. Projekten pågår i
första hand till
och med 2021 och stöds förutom EFK, av
flera organisationer där t ex Nepals Vänner
är med och bidrar till de energisnåla och rökfria spisarna som installerats i många hem
och där man räknar med att installera tusen
till under nästa år. (Se artikeln i vårt förra
nummer och NV:s hemsida).
I Nepal har Lars-Gunnar också besökt byar i
Doti-distriktet, där SIDA-finansierade projekt, riktade till kvinnor, drivs i samarbete
med UMN:s* lokala samarbetspartners. Den
största partnerorganisationen är CEAD*.
UMN:s största styrka i dessa sammanhang är
alla de lokala organisationer de under årens
lopp skapat relationer till, och får hjälp av att
genomföra olika former av viktigt arbete för
att förbättra situationen för människor i landet.
Hittills har kvinnoprojektet pågått i tre år
och man har nyligen fått det förlängt tre år
till. Biståndet från SIDA uppgår till 1,1
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miljoner SEK per år. Det kan låta som en hög
summa men utslaget på de 78 byar (åren
2017–2020) och ca 1200 kvinnor som ingår i
projektet är det helt rimligt, menar Lars-Gunnar. Det är många människor inblandade på
olika nivåer i samhället: byarnas lokala ledning, civilsamhället, anställda, enskilda individer, barngrupper etc. Projektet kräver dessutom en hel del material. Kvinnorna tränas
bl.a. i att bli självständiga och ta vara på sina
rättigheter. De lär sig hur man kan hantera
våld i nära relationer och hur de kan motverka barnäktenskap. De får också hjälp med
att hitta olika former av försörjning.
Lars-Gunnars uppgift har varit dels att följa
upp de olika projektens resultat och återrapportera till Svenska Missionsrådet (SMR)
som sköter kontakten med SIDA, och dels att
när EFK:s partnerorganisationer har identifierat ett behov, hjälpa till med att formulera
ansökningarna till SIDA för medel.

* Water 4 all är en frivillig personalorganisation inom
Atlas Copco som sedan 1984 arbetat med att bistå
världens fattiga med rent vatten, god sanitet och
hygien-resurser.
Epirocs ett företag med koppling till Atlas Copco.
*INF International Nepal Fellowship – Den första
internationella missionsorganisationen som 1952
började arbeta i Nepal (Pokhara). Idag är
organisationen nationell och leds av en helt nepalesisk
styrelse. https://www.inf.org/inf-nepal/
*UMN United Mission to Nepal – Den andra
internationella missionsorganisationen som 1954
startade arbete i Nepal. Stora delar av organisationen
är i dag helt nepalesisk, men än så länge definieras
UMN som en internationell, ekumenisk organisation.
https://www.umn.org.np
*CEAD Center for Equal Access Development – Den
lokala organisationen i Doti som framför allt arbetar
inom hälsobefrämjande områden, barns välbefinnande
och förbättrande styrelseformer.

/Marie

Uppsnappat från Nepali Times:

Stora demonstrationer för en återgång till
hinduisk monarki!
“Loyal readers will remember royal leaders we have covered in these pages over
the past two decades. The uneasy transition to constitutional monarchy post1990, the conflict, the palace massacre
of 2001, the attempt by King Gyanendra
to repeat his father’s coup in 2005, and
finally the abolition of the monarchy in
2008.
History keeps repeating itself in Nepal.
And once again, we are coming full circle
with street demonstrations in support of
a return to monarchy and a Hindu state.”
(2 dec 2020)

Läs mer:
https://www.nepalitimes.com/editorial/nepal-party-reincarnating-hindu-monarchy/
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Hur får man visum?
Visumfrågan är ett bekymmer för den som
vill besöka Nepal för en lite längre period
och kanske göra en insats av något slag. Vi
frågade Calle Wahlström om vad som gäller.
Som landskoordinator för
Himal Partner har han tillsammans med olika lokala
kontakter och jurister undersökt flera möjligheter
för visum och det finns
inga svar som gäller i alla
lägen. Här är hans utförliga
redogörelse:
Turistvisum
Kan ges upp till fem månader inom ett kalenderår,
första gången kan man få två månader och
vid förnyande en månad åt gången.
Vi använde oss av turistvisum i väntan på
andra lösningar. Efter tre månader 2018 fick
vi mellan 26 och 17 dagar varje gång vilket
gjorde att vi ofta fick besöka immigrationskontoret, fylla i nya ansökningar och stå i kö
ca två dagar i månaden de sista sju månaderna vi hade turistvisum.
Officiella visum (Non Tourist Visa)
För officiella visum med arbetstillstånd som
UMN/INF (United Mission to Nepal/International Nepal Fellowship) och andra stora
INGOs försöker använda sig av när det kommer till utvecklingsarbete krävs masterutbildning eller högre, och fem års arbetserfarenhet. Har den sökande en annan utbildning som är sju år och i realiteten högre än
en master så räknas inte den som tillräcklig.
Titeln på utbildningen måste innehålla
”Master”. Av erfarenhet så räcker det inte
med att ha en längre civilingenjörsutbildning (sju år) eller vara sjuksköterska med två
års barnmorskeutbildning och två års akutvårdsutbildning i tillägg. Det finns undantag
för hälsopersonal om visumet söks genom
Ministry of Health, och det sker att UMN

söker visum den vägen för personal till exempelvis Tansensjukhuset.
Det är än så länge inte noga med vad det är
för slags masterutbildning den sökande har
och hur det relaterar till arbetsuppgifterna.
Visum som utfärdas av Social Welfare (bistånds-visum) kostar ca 75 USD per månad
och person och sen tillkommer ett arbetstillstånd på ungefär 175 USD per år. Barn
och/eller makar som inte arbetar betalar
alltså endast visum men det kan bli en hel
del pengar om det rör sig om en familj med
flera barn.
Jag vet om personer som inte fått sina ansökningar genom Social Welfare godkända då
de ansåg att arbetet kunde utföras av en lokal person.
Business Visum
För ett ”Business Visa” har reglerna ändrat
sig mycket de sista två åren och den lägre investeringsgränsen har gått upp från 50 000
USD till 500 000 USD och sedan gått ner till
250 000 USD. Reglerna för hur investeringen
kan användas verkar vaga så länge det
handlar om fysiska ting men kan alltså inte
användas till anställningar. Investeringen
går inte att repatriera (ta ut ur Nepal) och för
att få förnyat visum genom investeringen
bör företaget eller investeringen generera inkomst efter två år. Det är väldigt olika vad
som sker i praktiken. Samtliga jag pratat
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med får årligen ett besök av en tjänsteman
med en checklista. De undersöker om företaget är ändamålsenligt, förhåller sig till reglerna och om de genererar inkomst som beskattas.
Om man exempelvis driver en verksamhet
inom någon form av tillverkning där termen
”manufacturing” används i definitionen så
”måste” det finnas åtminstone en maskin
som inte drivs för hand. I de senaste lagändringarna har den så kallade ”Negative list”
blivit kortare men begränsar vissa verksamheter, som småskalig tillverkning (cottage industry med exempelvis handicraft) och raffinering av många lantbruksprodukter som
exempelvis mjölk, honung, sädesslag och
textilprodukter.
Om investeringen överstiger ett högre belopp, ca SEK 10 miljoner, så kan man få ”residency visa”.
Studie- forskningsvisum
är ett visum som fortfarande ges ut relativt
enkelt och kan till viss del användas för
undervisning och eller forskning så länge
ingen lön betalas ut officiellt. I strikt betydelse tillåts alltså inte arbete men i praktiken
kan man undervisa under vissa omständigheter.

Dessa visum kostar 3000 USD per
år för visumhållaren och 2000 för
make eller maka
och per barn. Utöver detta måste visumhållaren ha
1500 USD på ett
Nepalesiskt bankkonto under den
giltiga visumtiden.
Det verkar som
studie/forskningsvisum är det som
kräver minst pappersarbete och ställer lägst
krav och därmed är det som är minst kontrollerat. Så länge en professor vid Tribhuvan University är handledare så verkar
dessa ansökningar bli godkända. Handlar
det om forskning så ska visumhållaren
lämna in en skriftlig rapport/ arbete till sin
handledare på universitetet i slutet av året.
Ett forskningsvisum eller studievisum kan
sökas i flera efterföljande perioder.
Calle Wahlström

Pokharas internationella
flygplats snart färdigbyggd!
Marie Schön beskriver den långa
processen:
Planeringen för en ny flygplats i Pokhara
började redan 1976 då staten köpte in ett
stycke land för ändamålet, ca 3 km öster
om den befintliga nationella flygplatsen i
Pokhara. Ett japanskt företag fick 1989 uppdraget att studera förutsättningarna och utforma en konstruktionsplan. Efter detta
hände inte så mycket förrän 2013 då den
nepalesiska staten skrev på kontraktet med
China CAMC Engineering och det första

spadtaget kunde tas av premiärminister Oli i
april 2016.
Den nya flygplatsen planeras kunna hantera
ca en miljon passagerare per år. Kostnaden
för projektet är beräknad till 305 miljoner
dollar (USD) och bekostas av Kina.
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Nån gång nästa år räknar man med att
kunna inviga flygplatsen som kommer att
innehålla en inrikes- och en utrikesterminal.
Landning- och startbanor är i storlek anpassade till plan av olika Airbus- och Boeing-typer. En hangar som t ex kan husera Airbus
A319 kommer att färdigställas av Buddha
Airline, som är ett av de flygbolag som finns
på plats. (Källa: Wikipedia Oktober 7 2020)
Den kinesiska regeringen har erbjudit ett lån
på 22 miljarder Rs för att bekosta genomförandet av hela projektet. Ansvariga arbetsledare är från Kina men störst andel anställda
för själva arbetet på plats är lokala nepaleser.
(Himalayan, Publicerat: November 13, 2017)

En hel del kritik har framförts i media under årens lopp då man ansett att det hela tagit alldeles för lång tid – över 40 år, men nu
verkar alla vara nöjda med att målet snart
tycks vara nått. Exakt hur finansieringen
fungerar har jag inte fått klarhet i. Dels verkar det handla om ett lån från Kinas sida och
dels tycks det röra sig om en biståndsdel. De
nepaleser jag varit i kontakt med har blandade känslor över alla Kinafinansierade projekt. Å ena sidan är man tacksam för vägar,
dammar etc som byggs och bekostas av
Kina, å andra sidan är man osäker på vad
Kina förväntar sig i gengäld.
/Marie
https://en.wikipedia.org/wiki/Pokhara_International_Airport#_blank

Uppsnappat från Nepali Times:

Det som jag mest fastnat för när jag läst Nepali Times senaste tiden är de många kommentarer som
handlar om en splittring i det regerande kommunistpartiet. Det lamslår regeringsarbetet menar flera.
Det andra som kommenteras en hel del är relationen till de båda stora grannarna och hur de relationerna sköts från alla inblandade. En del kommentarer har också berört hur valet av en ny president i
USA kommer att påverka hela stormaktsspelet.
Både Indien och Kina är måna om att relationen till det andra loket inte ska bli alltför stark. På olika
sätt försöker man hålla relationerna varma. Flera kommentarer handlar om hur man anser att de
båda lokförarna uppför sig och sköter sina relationer.
Uppsnappat av Torsten

Andra goda krafter i Nepal
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Tuki Nepal jobbar långsiktigt mot ett hållbart samhälle
Tuki Nepal Society startades 2004, för att
sponsra fattiga barns skolgång i byn Jyamrung i Dhading-distriktet i Nepal.
Det som började med att 17 svenskar betalade för 17 barns skolgång, har under åren
växt och blivit en etablerad svensk NGO
med en systerorganisation, Tukee Nepal Samaj, i Nepal.
Tuki Nepal är en politiskt och religiöst
obunden förening. Föreningens syfte är att
stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området
hållbar utveckling i Nepal. Tuki Nepal har
90-konto. Föreningens fokus ligger idag på
utbildning, hälso-och sjukvård samt återuppbyggnad efter jordbävningen 2015.

Detta har lett till att de flesta av barnen klarat sina examen.

Nu när Covid-19 sprider sig i Nepal är
hälso- och sjukvård föreningens primära fokus. Tuki Nepal driver sedan 2011 en sjukstuga i byn Jyamrung och under 2020 har
man fokuserat på att informera för att förhindra smittspridning i området. Personalen
har delat ut tvål, handsprit och munskydd
till byborna och informerat om vad som gäller för att förhindra spridningen av Covid19. Man har varit ute bland de 30-tal kvinnogrupper som finns i området och berättat om
hygien, avstånd, att stanna hemma och inte
träffa många människor. Sjukstugan har inte
tagit emot några patienter med Covid-19
symptom utan remitterat dem till sjukhuset i
Dhading – enligt de regler som Nepals
hälsodepartement ställt upp.

Efter den stora jordbävningen 2015 har
Tuki varit med om att starta upp det nepalesiska sociala företaget Build
up Nepal och
genom dem utbildat bybor
och lokala entreprenörer att
bygga hus med
earth-brick-tekniken. Tekniken innebär att
man använder så mycket lokalt material som
möjligt, sand, sten, lera och trä och endast
fraktar sådant material som inte finns i byarna, t ex cement, armeringsjärn och plåt.
Byborna utbildas och bygger sina hus själva
under ledning av Build up Nepal.

Tuki Nepals utbildningsinsatser har hittills
riktat sig till de barn som inte har fått gå i
skolan samt mot att ge flickor högre utbildning. Under åren sedan 2005 har allt fler
barn börjat skolan utan sponsring – så från
att i första hand ha sponsrat små barn
(främst flickor) med skolgång är det nu de
lite äldre barnen som behöver hjälp för att
avsluta sin grundskoleutbildning i klasserna
7 – 10. Tuki Nepal har under de senaste åren
även fokuserat på de barn som inte klarar av
skolan och organiserat extraundervisning.

När Covid-19-pandemin besegrats planerar
vi i Tuki Nepal att förutom satsningarna på
utbildning, sjuk-och hälsovård och uppbyggnad efter jordbävningen, satsa på så
kallad livelihood ute i byarna vi byggt hus i.
Det innebär att vi vill hjälpa byborna att
hitta försörjning ute på landsbygden istället
för att flytta till Kathmandu eller ta jobb
utomlands. Detta projekt ser vi som ett viktigt hållbarhetsprojekt för att bygga ett starkt
Nepal mot egenförsörjning.

I tidigare nummer av vår tidning har Build Up
Nepal och Sverige Nepal-föreningen presenterats.

Under åren har ett 30-tal unga flickor fått utbildning efter klass 10 genom Tuki Nepal.
Det har handlat om Plus2, direkt yrkesutbildning (sjuksköterska, tandhygienist,
undersköterska, lärare) och i några fall universitetsstudier.

www.tukinepal.org
Facebook: Tuki Nepal Society
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En kär vän har gått ur tiden
Neer Kumar
var den unga
jurist som riskerade sin
framtida karriär för att fallet med de
fängslade nio
kristna i Tansen 1960-1961
skulle få en
rättssäker process. Hans arbete ledde till
En åldrad Neer 2019
att åtta av dem
befriades omgående och den nionde blev dömd till sex års
fängelse för ”kristnandet” men benådades
efter fyra år.
Neer fortsatte sin juridiska bana och efter
den politiska omvälvningen i början på

1990-talet, ingick han i gruppen som förberedde formuleringarna i Nepals då nya konstitution. För Neer var alltid frågor om rättssäkerhet, yttrandefrihet och religionsfrihet
grundläggande rättigheter i den demokratiska stat han önskade att Nepal skulle vara.
Under stora delar av sitt yrkesliv tjänstgjorde han som en mycket uppskattad lärare
på juristhögskolan i Kathmandu.
Vår vänskap inleddes redan 1955 och har fördjupats genom åren. Jag
känner en stor saknad efter en av de varmaste,
trognaste och mest intressanta personligheter jag
mött under mitt liv.
En ung Neer Kumar
1957/58

/Marie

Se unik film om Nepals arbetsåsnor!
Min vän och tidigare kollega i UMN,
Michael Brown, har gjort en mycket fin och
intressant dokumentärfilm om Nepals arbetsåsnor och människorna som lever med,
och försörjer sig genom, dessa mulor.
Mulorna, som är en korsning mellan en
manlig åsna och en kvinnlig häst, föds upp i
närheten av Delhi och vandrar sen i tre dagar till Nepal. Över hundra tusen av dem arbetar i tegelfabrikerna och de är oerhört viktiga som transportmedel på många håll i
Himalaya.
Michaels prisbelönta film visas på nätet torsdag 10 dec kl 20.30 (sv tid). Den följs av ett
samtal om filmens tillkomst och frågan om
djurens rättigheter i ett land som Nepal.
Filmen som producerats i samarbete med
bl a ”Animal Nepal” är lång, 83 min, men
mycket sevärd!
/Lollo

Biljetter är gratis, men bokas på:

https://tinyurl.com/y4adz7hj
(alt. https://us02web.zoom.us/j/87017729056)
Michael Brown arbetar numera som Senior
Lecturer in Film Studies and Media Production
vid John Moores University i Liverpool. Han
har ägnat en stor del av sitt liv åt ”Development Communications” med fokus på Nepal.
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Var med och ge en matgåva till jul!
Fortfarande är många familjer i Nepal mer rädda för att dö av hunger än av det hotande coronaviruset. Goda Grannar* försöker hjälpa så många familjer som de kan.
Vi hoppas kunna fylla på deras matutdelningskonto med en rejäl julgåva.
Tack för att du vill vara med och bidra!
* Asal Chhimekee, som betyder Goda Grannar, är den Pokharabaserade organisation som vi samarbetar
med i vårt skolprojekt och vid insatser för drabbade familjer efter Monsunregn och Corona virus.

Du kan naturligtvis också ge en gåva till något av våra andra projekt.
Ange gärna: Julgåva, New Hope (skolor) eller Spisar.
Swish 123 567 23 81
Bankgiro 122-4708
Plusgiro 656 442-1
För stående överföring använd Bankkonto 9960 4206 5644 21
Betalning från utlandet: Nordea, IBAN: SE41 9500 0099 6042 0656 4421, BIC: NDEASESS
Vill du veta mer om vår förening se vår webbsida, www.nepalsvanner.se
Vi finns även på Facebook.

Paul tar över ansvaret för våra utskick
Vi tackar Peder Eriksson som gjort ett jättefint jobb
med att hålla reda på allas mailadresser och få iväg
våra olika utskick. Paul Friman har lovat att ta över
det här jobbet, vilket vi är tacksamma för.
Peder fortsätter att sköta våra sidor på Internet och
Facebook.
Gå gärna in och kolla på www.nepalsvanner.se

PAUL

PEDER

Redaktionen
Lollo Konnebäck, Alingsås, arbetar med musik och kommunikation i Svenska kyrkan, arbetade under
åren 1989 – 1994 som Information Officer på United Mission to Nepals huvudkontor i Kathmandu.
Marie Schön (Elfgard) tillbringade sin barndom i Nepal. Bor numera på landet sydost om Vetlanda.
Varit gruppledare för resor till Nepal sedan 2002. Är också aktiv inom Röda Korset och medlem i Tuki
Nepal samt Sverige/Nepal-föreningen.
Torsten Åhs, Åkersberga. Besökte Nepal första gången 1979. Har arbetat med information om u-land
och mission en stor del av sitt liv. Initiativtagare till föreningen Nepals Vänner.
Vi sitter alla tre med i styrelsen för Nepals Vänner.

Har du tips, idéer och synpunkter? Vi vill höra!
Skriv till: redaktionen@nepalsvanner.se
Om du vill stå med på epost-listan, skriv till: info@nepalsvanner.se

