
Focus NEPAL 
En e-tidning från Föreningen Nepals Vänner 

 

Focus Nepal önskar alla Nepalvänner en God Jul och ett Gott Nytt År!  

Spis eller skolutveckling? 

Vad väljer du att ge bort som julklapp i år? 

På vår website, www.nepalsvanner.se, hittar du 
två färdiga Julogram som du kan skriva ut, fylla i 
och slå in till ett värdefullt paket. Som ger värme 
och värde både i Sverige och Nepal. 

Din gåva swishar du enkelt till 123 567 23 81 
Eller överför till Bankkonto 9960 4206 5644 21 

 

 

INNEHÅLL I DETTA NUMMER: 

Skolprojektet lever vidare! Undervisningskvalitén behöver höjas i många skolor. Ett arbete 
som tar tid, men som är mycket viktigt. SID 2! 

Ett infomativt webinarium genomfördes i början av december med många 
 intressanta rapporter från Nepal, Sverige och Norge. SID 3! 

Nya jordskalv drabbade Nepal under hösten. SID 4! 

Våldsamma protester när boende i slumområden i Kathmandu avhystes. SID 4! 

Denguefebern spred sig lavinartat! Våra ”gräsrötter” rapporterar. SID 5! 

Expeditionen – TV-serie med hög igenkänningsfaktor. SID 5! 

Parlamentsval hölls i november. Samtal om regeringsbildningen pågår. SID 6! 

Nepals Vänner firar 10 år! En genomgång av det viktigaste som hänt. SID 7! 

Andra goda krafter:  SOS Barnbyar i Nepal. SID 10! 

Kontaktuppgifter och information om hur du kan vara med och ge stöd till Nepal  
genom våra projekt hittar du som vanligt sist i vår tidning. Där finns också en  
presentation av redaktionen. SID 11!

  

Nr 11 december 2022 

Bild: Kristin Ottosson 

http://www.nepalsvanner.se/
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Skolprojektet  
lever vidare!
Vårt skolprojekt lever vidare tillsammans 

med vår partner Asal Chhimekee (Goda 

grannar). Ur ett svenskt perspektiv kan vi 

tycka att det går smärtsamt långsamt. Men 

vi tycker att det är bättre att det får ta tid 

och bli bra. 

Det är viktigt att alla parter känner sig be-

kväma och motiverade om det ska bli hög 

kvalité och bestående värde av det som görs. 

Vi som förening driver inga skolor i Nepal 

och har inga planer på att göra det. Vi väljer 

att stödja de lokala nationella skolorna. För 

några månader sedan var det val till olika 

regionala och lokala organ. Så nu är det nya 

ledare på många poster och det har tagit tid 

för dem att bli installerade. 

Goda grannars representanter var nyligen på 

ett möte med de nya ledarna för Siranchowk 

Municipality och diskuterade vad som kan 

göras tillsammans för att stödja utvecklingen 

av kvalitén på undervisningen inte bara i  

Arkul School* utan också i andra skolor i di-

striktet.  

Här handlar det om allting från bänkar till 

klassrummen, skolböcker, teknisk utrust-

ning, men också fortbildning för lärarna och 

motiveringsträffar för föräldrarna. 

Vi är med och bygger en kedja 

Goda grannar samarbetade med Bethesda 

Learning Center under pandemin och kunde 

ge viss fortbildning i engelska till lärarna 

digitalt. Lärarna fick surftid och kunde 

koppla upp sig till Bethesdas språklärare i 

staden Pokhara. Detta pilotprojekt finansi-

erade vi. 

Det finns fler organisationer som Goda gran-

nar räknar med att kunna engagera i det 

fortsatta samarbetet. 

Glädjen över en skrivare 

Vi kan inte utifrån vårt svenska perspektiv 

tänka oss in i den glädjen som lärarna på  

Arkul School kände när de fick en skrivare. 

De har haft en dator som de kunnat skriva 

på, men när de behövt skriva ut något, har 

de fått ta sig till en annan by. 

Dinesh från Goda Grannar instruerade dem i 

hur de kunde använda skrivaren. 

Det är många punkter på önskelistan från lä-

rarna, rektor och Local Government. Vi vän-

tar nu på resultatet av deras fortsatta samtal, 

för att vi ska kunna skriva ett ”Funding  

assurance letter” för nästa fas i vårt gemen-

samma skolprojekt. 

Det ser vi fram emot. 

Många varma julhälsningar 

Torsten 

* Arkul School är den skola som vi i Nepals Vän-
ner bekostat uppbyggnaden av efter jordbäv-
ningarna 2015 och som vi ju känner extra mycket 

för. 

Dinesh från Goda Grannar överlämnar en 
skrivare till Arkul skol och instruerar i hur 

man kan använda den. 

Samtal om skolornas behov med den nya 
ordföranden för Siranchowk Municipality. 
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Informativt webinarium med 
liverapporter av olika slag 
 
Med anledning av föreningen Nepals Vänners 

tioårs-jubileum anordnades ett ”webinarium” 

lördagen den 3:e december. Ett 35-tal perso-

ner från när och fjärran möttes upp digitalt 

för att ta del av information och hälsningar 

om och från Nepal.  

Föreningens ordförande Torsten Åhs höll sam-

man programmet som bestod av 11 vitt skilda in-

slag. Det gavs också tillfälle till att kommunicera 

via chatt. 

Eftermiddagen inleddes med tre nepalesiska re-

presentanter från våra samarbetsorganisationer 

Asal Chhimekee respektive Bethesda. De berät-

tade om sina verksamheter, som läsare av Focus 

Nepal redan känner till en hel del om. Arbetet 

spänner över allt ifrån katastrofhjälp och skol-

bygge till suicidprevention. 

Calle och Ellen Wahlström 

berättade sedan om sina planer 

på att utveckla den inhemska ul-

lanvändningen i Nepal. Många 

av de ullprodukter som tillver-

kas i landet och säljs, är skap-

ade av importerad ull, eftersom 

det än så länge är mer lönsamt. 

Den inhemska ullen av jak, får och get används 

framför allt till brukspsrodukter i de egna hem-

men. Överskottsullen när t ex en jak eller get 

klipps sprids helt enkelt för vinden. Här bör 

finnas möjlighet att ta till vara överskottsmateri-

alet för inhemsk produktion, tror Calle och Ellen. 

Kristin Ottoson som växt upp i Tansen är nu-

mera bosatt i Kathmandu och verkar där som 

konstnär och som bildlärare vid en internationell 

skola (KISC). Skolan är bl a engagerad i ett sam-

arbetsprojekt (Equip) med nepalesiska skolor för 

att utveckla utbildningsnivån i det nationella 

skolväsendet. 

Marieann Högman berättade om sin forskning 

om sjukdomen KOL i Nepal. Hon är forsknings-

ledare vid Institutionen för medicinska veten-

skaper vid Uppsala universitet och även internat-

ionell medlem i Nepalese Respiratory Society. 

Orsaken till att många drabbas av KOL i Nepal är 

främst rökig inomhusmiljö samt rökning. Forsk-

ningen visar på positiva resultat vid utbildning av 

hälsoarbetare som bl a kan informera människor 

om vilka riskfaktorerna är. Vill man veta mer om 

forskningsresultaten kan Marieann nås på: marie-

ann.hogman@medsci.uu.se. 

Ulla Eriksson berättade om ”Spisprojektet” som 

föreningen stöttar. Ett viktigt arbete för att bl a 

minska risken för KOL. En film från Nepal visa-

des där en av kvinnorna i Rolpa som nu har en 

rökfri spis berättade om dess fördelar och visade 

hur hon använder den. 

Peder Eriksson gav oss en bildkavalkad över de 

tio år som föreningen verkat och Bo Wikström 

redovisade hur insamlade medel fördelats mellan 

olika projekt genom åren. 

Till sist fick vi en hälsning från de tre svenska fa-

miljerna som just nu bor och jobbar som extra 
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resurser vid UMN:s sjukhus i Tansen. De kunde 

bl a berätta om det höga antalet sjuka i Denguefe-

ber de haft under hösten pga. den extremt ut-

dragna monsunperioden i år. Vi fick också veta 

att BB kommer att utökas med en liten neonatal 

avdelning för för tidigt födda barn, att avdel-

ningen för  

medicinteknik utökats till fem personer och att 

man fortfarande väntar på nationellt tillstånd för 

att ta första spadtaget för det stora vattenrenings-

projektet, som vi tidigare berättat om i Focus  

Nepal. 

Avslutningsvis kunde alla deltagare passa på att 

få en trivsam pratstund med varandra. 

Sammanfattat av Marie 

 

Nya jordskalv! 
Den 19 oktober och den 9 november 
registrerades mindre jordbävningar, 
dels i distriktet Doti i västra Nepal och 
dels en mindre med epicentrum i Sind-
hupalchok nära den kinesiska gränsen. 
Skalvet i Doti uppmättes till 6,6 och or-
sakade en hel del materiella skador. 
Tolv personer uppges dock vara ska-
dade och sex personer i samma familj 
avled när deras hus rasade samman. 
Skalvet den 19 oktober som uppmätte 
5,9 förorsakade inga skador men kunde 

kännas i Kathmandu.  

Källa: Associated Press 10 nov 2022 samt The Himalayan 20 oktober. Foto: Associated Press  Doti 9 november 

 

Våldsamma protester vid avhys-
ning av boende i slumområde 
Källa: The Himalayan 30 nov 

Den 29 november genomförde myndigheterna i 
Kathmandu en razzia vid de olagligt etablerade 
slumbosättningarna vid floderna Bagmati och 
Bishnumatis stränder i stadsdelen Thapathali. 

Invånarna hade fått en uppmaning den 11 no-
vember, genom en skrivelse i en av de stora 
dagstidningarna att evakuera området innan 
myndigheten skulle genomföra saneringen med 
hjälp av bulldozers. 

Ett 20-tal obeväpnade stadspoliser fanns på plats 
för att upprätthålla ordningen. Det fungerade 

inte eftersom de boende protesterade våld-
samt genom att bombardera poliserna med ste-
nar och tegelstenar. Flera poliser blev skadade. 

Protesterna fortsatte dagen efter med blocke-
ring av vägar, hungerstrejk och demonstrationer 
med krav på den nyvalde borgmästaren Ba-
lendra Shahs avgång. 

Organisationen Nationella Land-kommissionen 
menar att myndigheten gjort fel, som plötsligt 
gjort denna razzia medan samtal fortfarande på-
går om hur man ska lösa boendefrågan för de 
mark- och hemlösa, utan att ge dem en chans till 
alternativa lösningar. 
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Denguefebern spred sig lavinartat 

Våra ”gräsrötter” Anu och Anisha har hållit oss 
uppdaterade om livet i Kathmandu under de 
senaste månaderna och berättat om hur 
monsunregnet i år inte ville sluta i tid. De berät-
tar att Dasainhögtiden dämpades av regnen som 
i princip gjorde det omöjligt för människor att 
ens gå ut eller resa iväg för att träffa sin familj 
och släkt som är brukligt under högtiden.  

Regnen ledde också till att den myggburna sjuk-
domen Denguefebern spred sig lavinartat i Kath-
mandudalen. Många blev svårt sjuka, bl a insjuk-
nade flickornas pappa och Anisha. Båda tillfrisk-
nade trots allt efter ett par veckor och regnandet 
upphörde så småningom.  

Anu berättar också om hur skräckslagna alla blev 
den 19 oktober när jordbävningen i Sindhupal-
chok var så kraftig att den kändes i Kathmandu. 
Människor rusade ut ur sina hus för att söka 
skydd, med upplevelsen av de stora jordbävning-
arna 2015 i färskt minne. 

Den 12 november skriver Anu: 

”Nu när vintern har kommit har 
Denguefebern försvunnit. Fuk-
ten är borta och det blir allt kal-
lare, särskilt tidigt på morgonen 
och sent på kvällen. Valdagen 
närmar sig och de politiska par-
tierna I Nepal genomför dörr till 
dörr-kampanjer för att locka 
väljare. 

För att alla röstberättigade ska kunna delta i va-
let den 20 november har regeringen utlyst nat-
ionella helgdagar den 20 – 21 november. Nation-
ellt val och invigning av världsmästerskapet i fot-
boll i Qatar samma dag har höjt spänning och 
förväntan i Nepal. 

Okay, that's all for today, I will be sharing more 
in the coming days. Till then take care!!” 

With regards, 
Anu and Anisha 

 

TV-serie från Nepal med hög igenkänningsfaktor 

TV4 visar en andra säsong av serien ”Expedit-
ionen”. Den här gången har man sympatiskt nog, 
valt att visa tittarna något om Nepal och nepale-
ser också.  

Beskrivningen av själva trekken utefter Everest-
leden är dessutom mer realistisk än den första 
säsongens bottennapp. I år är det ett gäng som 
skulle kunna vara vilken resegrupp som helst 
(även om de råkar vara kändisar).  

En del höjdskräck, dåliga magar och förkylning 
förekommer, men också förundran och respekt 
inför det överväldigande sceneriet som omger 
dem och därmed lite filosofiska tankar omkring  

livet – ja, det är precis som det brukar vara i en 
grupp turister på trek i Nepal. Det hela är faktiskt 
riktigt underhållande att se och igenkänningsfak-
torn är roande hög.  

Tycker Marie som guidat svenskar på trek 
 ett antal gånger genom åren ; ) 

  

Se och hör vilken betydelse en  

rökfri och energisnål spis har! 

I fem korta videointervjuer berättar bybor  

om hur Nepals Vänners spisprojekt  

har underlättat vardagen. Klicka på länken: 

https://nepalsvanner.se/videofilmer/ 

https://nepalsvanner.se/videofilmer/
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PARLAMENTSVALET: Oklart resultat än så länge

Den 20 november gick Nepals befolkning 

till valurnorna. Valet stod nu huvudsakli-

gen mellan den sittande alliansen, bestå-

ende av premiärminister Sher Bahadur 

Deubas Nepalesiska kongresspartiet samt 

Maoistiska kommunistpartiet och Nepals 

kommunistparti som leds av den tidigare 

premiärministern Khadga Prasad Oli.   

När de flesta rösterna har räknats (28 no-

vember) leder Kongresspartiet, men pre-

miärminister Deuba har inte lyckats säkra en 

majoritet i Representanthuset, d.v.s. parla-

mentets underhus. Deubas parti har hittills 

vunnit 53 mandat medan det främsta rivali-

serande kommunistpartiet (United Marxist-

Leninist) har 41 mandat. Många andra små-

partier delar på de övriga mandaten varav 

de oberoende kandidaterna har fått 5 man-

dat.  

Nepals parlament har totalt 275 ledamöter, 

165 av dem är direktvalda medan de reste-

rande 110 väljs ut internt av partierna, i pro-

portion till de röster de får. 

Enligt samstämmig information från media 

röstade 61% av de ca 18 miljoner röstberätti-

gade nepaleserna, vilket var betydligt färre 

än under de senaste valen sedan 2017. 

Deubas parti som hittills varit i allians med 

andra partier, kommer sannolikt att få en 

majoritet av platserna, vilket skulle göra det 

möjligt för dem att bilda en koalitionsrege-

ring igen. Inget officiellt tillkännagivande 

har dock gjorts än om den nya regeringens 

sammansättning, även om partierna nu haft 

sitt första möte. 

Stöd från oberoende kandidater eller från 

andra mindre partier kommer att vara 

avgörande för att bilda den nya regeringen 

under ledning av den styrande alliansen. 

Politisk instabilitet har varit ett återkom-

mande inslag i Nepals parlament sedan 

slutet av det decennielånga maoistiska 

upproret, och ingen premiärminister har 

suttit en hel mandatperiod efter inbördes-

krigets slut 2006. De frekventa förändring-

arna och striderna mellan partier har fått 

skulden för landets långsamma ekonomiska 

tillväxt. Nästa regering kommer att möta 

utmaningar att upprätthålla en stabil politisk 

förvaltning, återuppliva turistnäringen och 

balansera banden med grannländerna – Kina 

och Indien. 

Källor: BINAJ GURUBACHARYA - Associated Press 28 nov ,  
My Republica, MC My City 29 nov  samt The New Indian 
Express 5 Dec. 

 

För 14 år sedan avskaffade Nepal sin monarki 

efter 240 år. Från 1768 till 2008 var kungen 

av Nepal landets statschef och monark. De 

senaste 16 åren har 13 olika regeringar kom-

mit och gått i Kathmandus maktkorridorer. 

Den politiska instabiliteten har tillsammans 

med utbredd korruption och partibråk på lö-

pande band lett till uppgivenhet och politisk 

skepsis bland befolkningen.  

Källa: Sammanfattning av artikel från TT 20 nov 2022 

Valarbetare räknar röster I Kathmandu, Nepal, 
Nov. 21, 2022. (Foto: Sulav Shrestha/Xinhua) 

 

En valarbetare sorterar valsedlar för sammanräk-
ning, dagen efter det allmänna valet i Kath-
mandu). (Foto: N Shrestha/AP) 
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Föreningen Nepals Vänner jubilerar  

En liten resumé över de 10 gångna åren:

Peder och Ulla Eriksson fick en förfrågan 

från organisationen INF (International Nepal 

Fellowship) i Nepal om att återvända till lan-

det för att bidra till uppbyggandet av ett 

öronsjukhus i Pokhara. Evangeliska frikyr-

kan tillfrågades, men de ansåg sig inte ha 

möjlighet att sända ut Peder och Ulla. Före-

ningen Nepals Vänner bildades då, på ini-

tiativ av Torsten Åhs och Kjell Davén, hösten 

2012, för att försöka hitta möjligheter för Er-

ikssons att åta sig uppdraget i Pokhara. 

Föreningens syfte, i vidare bemärkelse, är 

”att stödja olika insatser i Nepal” för att bi-

dra till kunskapsutbytet mellan våra länder 

och främja Nepals utveckling.” 

     

Öronsjukhuset som invigdes den 3 november 

2015, blev på så sätt det första projektet före-

ningen var med om att stödja.  

Innan sjukhuset hann invigas drabbades 

Nepal av de stora jordbävningarna i april 

2015. Samma höst, 30–31 okt 2015, inbjöd 

Nepals Vänner till en minikonferens i 

Stockholm med fokus på hjälparbete efter 

jordbävningen.  

Inbjudna var representanter från svenska 

organisationer med verksamhet i Nepal, 

missionsråd och församlingsledningar, som 

har eller haft eller kan tänkas få ett 

engagemang för Nepal.  

Totalt 34 organisationer inbjöds varav ca 20 

hade möjlighet att delta. Bland dessa fanns 

SIDA, Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), Build Up Nepal, IM, 

RödaKorset, Sverige Nepal-föreningen och 

WaterAid för att nämna några.  

Deltagare vid minikonferensen Fokus Nepal 2015 

 

Skolprojektet och Asal Chhimekee 

  

Under konferensen beslöt Föreningen Ne-

pals Vänner att fortsätta sin verksamhet ge-

nom att nu bidra till återuppbyggandet av 

en skola som totalförstördes i Gorkha-områ-

det. Projektet, som kom att kallas New 

Hope, blev början på samarbetet med den 

nepalesiska organisationen Asal Chhimekee 

”Goda grannar”. 

Skolan ligger i byn Arkul och dit har under 

åren, ett par gruppresor organiserats i före-

ningens regi, för att svenska understödjare 

ska få möjlighet att se arbetet med skolans 

återuppbyggande, utvidgande och under de 

senaste åren också följa utvecklingen av fort-

bildning bland lärarna, som vi också bidragit 

till.  
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Besök på den återuppbyggda skolan i Arkul 

 

Rökfria spisar 

Nästa stora projekt föreningen åtog sig var 

att bekosta rökfria spisar till hushåll i Rolpa-

distriktet i samarbete med INF och EFK. Det 

var 2018 som den första förfrågan från Evan-

geliska Frikyrkan kom om hjälp att bekosta 

200 spisar. Året därpå blev det drygt 1 000 

spisar och under 2022 ytterligare 200 spisar. 

Närmare 1 500 hushåll har alltså fått en spis 

installerad, och fler kommer det att bli nästa 

år. 

 

 

Katastrofhjälp 

Föreningens samarbete 

med Asal Chhimekee Ne-

pal (ACN) har förutom 

skolprojektet inneburit 

ekonomiska bidrag till ka-

tastrofhjälp som ACN för-

medlar. Dels handlar det 

om de årligen återkom-

mande översvämningarna 

och jordskreden efter monsunperioden och 

dels extra stöd under pandemiåren, då fat-

tiga människor blev ännu mer utsatta och i 

behov av hjälp i form av mat och andra för-

nödenheter. 

 

Bethesda 

Föreningens senaste samarbetspartner är 

Bethesda-institutet i Pokhara som bl a arbe-

tar med suicidprevention. Sorglig statistik 

visar att fler dör av självmord än av t ex Co-

rona och föreningen har valt att stödja det 

utbildningsprogram omkring suicidprevent-

ion som Bethesda driver. 

Konsultation och utbildning via nätet under pan-

demitider. 
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Familjen Ardeby 

Föreningens första uppgift var att möjliggöra 

Peders arbete med byggandet av öronsjuk-

huset. Nu har vi tagit på oss uppgiften att 

delvis stödja familjen Ardebys arbete vid 

sjukhuset i Tansen. Otto är medicintekniker 

och arbetar som medicinteknisk rådgivare. 

Pernilla är ideellt aktiv, bl a i genomförandet 

av föräldrautbildningar. 

Otto Ardeby i sitt arbetsrum i Tansen.  

 

Stödkonserter 

 

För att samla in pengar har några stödkonserter 

anordnats under åren bl a i Stockholm, Örebro 

och Jönköping. Bland artister som ställt upp kan 

nämnas t ex Lill-Babs, Per-Erik Hallin och  

Roland Pöntinen. 

Det som möjliggör för en förening som Ne-

pals Vänner att åstadkomma något värde-

fullt är de ekonomiska bidragen från privat-

personer och företag som har ett hjärta för 

människor som är sämre lottade materiellt 

och därför behöver vårt stöd. 

 

2,8 Miljoner 

Under de tio år som gått har föreningen 

samlat in strax över 2,8 miljoner. De medlen 

har fördelats i stora drag på detta sätt: Ca 

700 000 kr till Goda Grannars skolprojekt – 

uppbyggnaden av en skola efter jordbäv-

ningarna 2015, bidrag till utrustning mm.   

Ca 476 000 kr till rökfria spisar, 518 000 kr till 

understöd för Erikssons och Ardebys och 

drygt 186 000 kr till Bethesda.  

Administrationskostnaderna som hittills inte 

överstigit 1% består av bankavgifter och por-

ton. 

Det finns många både stora och små organi-

sationer i Sverige som gör ett viktigt jobb i 

Nepal. Föreningen Nepals vänner är en liten 

förening, men tack vare alla våra fantastiska 

understödjare kan vi också vara med och bi-

dra till ett bättre liv för människor i Nepal - 

ett land som vi tagit till vårt hjärta. 

Peder & Marie

  

Det färdiga öronsjukhuset i Pokhara. 
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SOS Barnbyar i Nepal möter 50 000 barn 

SOS Barnbyar arbetar i närmare 140 länder 

för att inget barn ska växa upp ensamt. 2018 

besökte Marie Schön SOS Barnbyar i Sano 

Thimi, strax utanför Kathmandu. Där träf-

fade hon bland andra den nationella chefen 

Ishwori Sharma.  

Ishwhori berättade att SOS Barnbyar etablerades 

1972 i Nepal, då i huvudsak för att arbeta i akuta 

situationer efter t ex jordbävningar, jordskred och 

översvämningar när barn behövde akut stöd. 

Annan verksamhet som sedan utvecklats är sko-

lor, yrkesskolor och dagcenter. I barnbyarna och 

indirekt genom skolorna och annan verksamhet 

möter man ca 50 000 barn med olika behov.  

När de två jordbävningarna drabbade landet 

2015, byggde man i första hand s.k. Medical 

camps där människor kunde få förstahjälpen. 

Barn fick möjlighet att få tre mål mat om dagen 

och ägna sig åt kreativt skapande – dels för att 

stötta dem igenom traumat och dels för att avlasta 

föräldrarna som måste försöka skapa ett nytt 

hem. Man gjorde samtidigt utredningar som 

kunde ge besked om de olika barnens situation, 

vilka som förlorat en eller två föräldrar, förlorat 

sitt hem helt eller delvis etc.  

SOS Children’s Villages 

lovade att bidra med 5 

miljoner euro, men det 

samlades in tre gånger 

mer, vilket gjort att man 

också kunnat ge stöd för 

återuppbyggande av bo-

städer mm.  

I barnbyarna tar man 

emot föräldralösa barn i 

första hand, men också 

barn som förlorat sina 

mödrar.  Om barnen förlo-

rat sin far får den biolo-

giska modern stöd i hem-

met. 

I landet drivs även skolor för handikappade barn 

och en specialskola för tibetanska flyktingbarn i 

Pokhara (den är trespråkig - de övriga skolorna är 

tvåspråkiga). Alla barn fostras i sina respektive 

etniska kulturer och religioner.  

En ny verksamhet som formats av behovet efter 

jordbävningarna är att ge barns överlevande släk-

tingar utbildning i föräldraskap. På så sätt kan 

barnen stanna kvar i sina egna byar och med sin 

egen släkt. Detta är också viktigt med tanke på att 

trafficking-faran ökar när många barn blir föräld-

ralösa. Släktingarna och barnen får uppföljnings-

besök var tredje månad och efterhand ska det 

minska till en gång om året om inget speciellt in-

träffar.  

Så långt Ishworis presentation av arbetet som han 

verkligen verkade brinna för.  

Jag fick två glada ungdomar som guidade mig 

genom skolan och barnby-området. Skolan höll, 

så vitt jag kunde se en hög standard och atmosfä-

ren i ”familjehusen” var varm, glad och välkom-

nande.                                                           Marie 

 

SOS Barnbyars svenska kontor öppnade 1972 och ar-
betar med programutveckling, påverkansarbete, in-
samling, kommunikation och administration. Man sö-
ker samarbeten med andra organisationer, myndig-
heter, institutioner, privatpersoner och företag.  

Om man som fadder valt att följa ett barn eller en 
barnby går merparten av fadderbidraget till barnbyn. 
Där används det bland annat till utgifter för kläder, 
skolgång, familjestärkande program och sjukvård 
samt som lön till barnbyföräldrar, läkare och 

psykologer. En del av fadderbidraget används även 
där det bäst behövs i SOS Barnbyars övriga 
internationella verksamhet.  

Svenska SOS Barnbyar har faddrar och engagemang i 
Nepal, men är inte involverade i verksamheten i 
landet eftersom Nepal inte är ett s.k. fokusland.  

Gå till www.sos-barnbyar.se och sök på Nepal. Där 

kan man läsa flera personliga berättelser om livsöden 

kopplade till SOS barnbyars verksamhet i Nepal.  
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Nepals vänner bidrar till insatser av olika slag via lokala samarbetspartners. Förutom 

våra långsiktiga åtaganden, Skolprojektet och Spisprojektet, kan vi ge stöd vid akuta  

katastrofer som översvämningar, bränder och coronapandemin.  

Under 2022 har vi lovat bidra med 50 000 kr till familjen Ardebys underhåll via  

Evangeliska Frikyrkan, EFK. Läs gärna Ardebys blogg: poardeby.blogg.se 

     Swish 123 567 23 81 

     Bankgiro 122-4708  

     Plusgiro 656 442-1  
 

Om du vill stå med på epost-listan, skriv till: info@nepalsvanner.se 
Vill du veta mer om vår förening, se vår webbsida: www.nepalsvanner.se  
Vi finns även på Facebook: https://sv-se.facebook.com/Nepalsvanner/ 
 

Problem med Zoom? Hjälp oss, genom att låta oss få veta om du försökte men inte lyckades 

komma med på vårt Webinarium på Zoom 3 december. Om vi vet vilka problem som varit, så kan vi 

bättre hjälpa till nästa gång, eller välja annat program. Skriv till info@nepalsvanner.se 

 

 

Redaktionen: 

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. 

Marie Schön (Elfgaard) tillbringade sin barndom i Ne-
pal. 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 Ne-
pal samt Sverige/Nepal-föreningen.  

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. 

Kontakta redaktionen: 
redaktionen@nepalsvanner.se 

 

Ange om du vill att ditt bidrag ska gå till ett särskilt ändamål. 

För stående överföring använd Bankkonto 9960 4206 5644 21  

Betalning från utlandet: Nordea, IBAN: SE41 9500 0099 6042 0656 

4421, BIC: NDEASESS 

Var med och stöd Nepal genom Nepals vänner! 

Digitalt redaktionsmöte! 

mailto:info@nepalsvanner.se
http://www.nepalsvanner.se/
https://sv-se.facebook.com/Nepalsvanner/
mailto:info@nepalsvanner.se
mailto:redaktionen@nepalsvanner.se

