
Efter skolan hjälper bolivianska Liseth till att göra maten som  
hennes mamma säljer på gatan. Familjen är mycket fattig, men med stöd från  
Finska Missionssällskapet kan Liseth gå i skola. I skolan får hon vägkost för en 
framtid som kan se mycket annorlunda ut än hennes mors liv. ”Kanske kunde 

jag jobba med något inom turism”, funderar Liseth.
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Hopp i oförutsägbara tider

Det kristna budskapet om Guds 
gränsöverskridande kärlek har  
betytt nytt hopp och en ny dignitet 
för grupper som förut levt i margi-
nalisering. Olika evalueringar visar 
att det arbete vi gjort bland de mest 
utsatta människorna har burit frukt. 
Dessa människor, till exempel funk-
tionshindrade, kvinnor och flickor 
samt diskriminerade minoriteter, 
syns nu mer. De har lite bättre för-
utsättningar att göra sin röst hörd.

Under den gångna strategiperio-
den har världen förändrats. Det är 
lätt att se det negativa, som ofta 
lyfts fram i media. Världen har blivit  
betydligt mer oförutsägbar. In-
åtvändheten har tilltagit och det 
är svårare för medborgarorganisa-
tionerna att vara aktiva och verk-
samma. Antalet människor har ökat 
och resurserna har minskat. Vår 
egen regering har gjort nedskär-
ningar i biståndet. Den ekonomiska  
ojämlikheten ökar hela tiden.
Regionalt kan vi trots allt se en 
förbättring på många ställen.  

Åren 2010-2016 har Finska Missionssällskapet jobbat med en strategi 
vars mål har varit att utrota fattigdom, arbeta för mänskliga rättigheter 
och dela med sig av evangeliet. Hur lyckades vi i arbetet?

”FATTIGDOMEN HAR  
MINSKAT. KVINNORNAS  

MÖJLIGHETER ATT  
PÅVERKA I SAMHÄLLET 

HAR BLIVIT BÄTTRE.” 

Fattigdomen har minskat. Kvinnor-
nas möjligheter att påverka i sam-
hället har blivit bättre. Barndöd-
ligheten har gått ner på många håll 
i världen. Många mätningar påvisar 
att finländskt biståndsarbete är ef-
fektivt.

Vi får inte tappa hoppet.  
Finska Missionssällskapets nya 
strategi som utarbetats för 5 år 
framåt handlar just om hopp.

Vi vill fortsätta jobba för en  
kyrka som bryr sig om dem som 
står i utkanten av samhället. Vi vill 
försvara de svagaste och hjälpa 
dem att ta tag i sin situation. Den 
ekonomiska ojämlikheten bland 
människor ökar och det är viktigt 
att arbeta för en större handelsrätt-
visa i världen. Konflikterna i världen 
är många och allt mer komplicera-
de. Fredsarbetet står därför också 
i fokus. Det är viktigt att utveckla 
olika former av dialog för konflikt-
situationerna.

Det kristna budskapet bygger 
på hopp, vilket ger framtidstro i  
situationer där vi mest ser hotbilder. 
Det sker väldigt mycket positivt på 
gräsrotsnivå. Ur ett globalt perspek-
tiv ser vi att kyrkor med till exempel 
många invandrare eller flyktingar, 
är kyrkor som har nytt liv, ny gnista. 

Det är dags att stanna upp och höra 
vad kyrkorna som växer i margina-
lerna har att lära oss.

Rolf Steffansson, 
direktör för utrikesarbetet



Finska Missionssällskapet.
Hopp. Samarbete. Framsteg.

En tillbakablick 2010–2016

”Vi förverkligar Guds kärlek i ord och handling. Vi förkunnar evangelium,  
försvarar de mänskliga rättigheterna och arbetar för att utrota fattigdom”.

Läs mera:
www.finskamissionsallskapet.fi

Tyngdpunkten för vårt arbete har förflyttats till Asien, där kyrkorna är små och i  
minoritetsposition. Kyrkorna behöver mångsidigt stöd. De största utmaningarna 
inom utvecklingssamarbetet finns fortsättningsvis i området söder om Sahara.

Vi inledde nytt samarbete i Sydafrika, Myanmar och Syrien. Vi har satsat mera  
på arbete för fred och försoning.

Antalet anställda utomlands gick från 144 till 100. Samarbetspartnernas verksamhet 
och förvaltning har stärkts, och de har numera mer egen utbildad personal.

Finska Missionssällskapets frivilligverksamhet stärktes: åren 2010-2016 verkade 
272 personer utomlands inom nätverket Felm Volunteer.

Påverkansarbetet har rotat sig i verksamheten. Vi gjorde upp nya linjedragningar för 
påverkansarbetet inom följande områden: mänskliga rättigheter, fred och försoning, 
ekonomisk rättvisa, markrättigheter, hiv- och aids-arbete samt kristen förkunnelse.

Ett grundavtal knöts med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 2014. Finska 
Missionssällskapet genomgick en organisationsförändring: stiftsbyråerna avlägsna-
des och inrikesavdelningen omorganiserades. Varje församling fick istället en egen 
serviceansvarig.



3. Fadderstödet hjälper 
hela familjen

I Mauretanien fick 226 flickor och 104 
pojkar möjlighet till utbildning med 
stöd av finländska faddrar. Fadderstö-
det hjälper hela familjen. Utöver kost-
naderna i anslutning till skolgången 
täcker stödet också ett sjukförsäk-
ringskort som ger barnen tillgång  

till hälsovård.
Utan faddrarnas stöd skulle ödet 
för många flickor från fattiga famil-
jer vara att gifta sig tidigt eller hitta 
ett arbete som hembiträde, vilket  
innebär arbete dygnet runt under  

svåra förhållanden.
Finska Missionssällskapets faddrar 
hjälper mer än 5 000 barn i 17 länder. 
När man räknar med barnens anhö-
riga berörs totalt 20 000 människor  

av stödet.

Mauretanien

1. Allt fler döva barn  
får undervisning på  

sitt eget språk

I Etiopien fick under förra året 112 nya 
lärare utbildning i teckenspråk och i 
att undervisa döva. Via dem får mer 
är 1 300 döva elever undervisning på 

sitt eget språk.
På grund av den stora efterfrågan 
trycktes en ny upplaga på 5 000 ex-
emplar av teckenspråkets bildordbok 
och den distribuerades till skolor och 
lärare. Boken stöder dövundervis-
ningen i hela Etiopien eftersom den 
ger grundläggande kunskaper i teck-

enspråk till såväl lärare som elever.
124 familjemedlemmar till döva elev-
er, hörande skolkamrater och andra 
teckenspråksintresserade fick intyg 
över avlagd grundkurs i teckenspråk. 
Då antalet teckenspråkskunniga ökar 
förbättras de dövas möjligheter att 
gå i vanliga skolor och integreras  

i samhället.

Etiopien 2. Kvinnorna förenar  
sina krafter i Nepal

I södra Nepal fick närmare 6 000 
lågkastiga dalitkvinnor och -flickor 
information om kvinnors rättigheter, 
hälsa, utbildning och utkomst via de 
kvinnogrupper som Finska Missions-

sällskapet stöder.
Till exempel i Sarlahi distrikt verkar 
13 kvinnogrupper. Kvinnogrupper-
na har inte bara lyckats skaffa iden-
titetshandlingar åt dalitkvinnorna 
utan även markrättigheter, vilket är  

mycket ovanligt i Nepal.
Mushar-minoriteten, som diskrimi-
neras av andra lågkastiga, lät bygga 
den första offentliga toaletten i sin by 
med hjälp av kvinnorna. Toaletten har 
blivit vida känd bland myndigheterna  

i distriktet.

Nepal

Hjälpen når fram – 
glimtar av hopp  
år 2016
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4. Ett eget språk  
är guld värt

Barn som hör till magar-minoriteten 
i Nepal får studera på sitt moders-
mål i 13 lågstadier som stöds av Fin-
ska Missionssällskapet. Det officiella 
skolspråket är nepali, ett språk som 
de flesta av barnen inte talar. Det är 
inte lätt att börja i skolan på ett främ-
mande språk. Barnen lär sig inte och 

lärarna blir frustrerade. 
”Nu förstår jag vad som undervisas”, 
gläder sig Sangita Budha som går 
på andra klassen i Bal Jyoti skola. 
Också skolans rektor och den lokala 
kommundirektören är nöjda. Föräld-
rarna är intresserade av skolan och 
den egenspråkiga undervisningen 
har flätat samman bygemenskapen. 
Numera inleder 95 procent av barnen  

i området skolgången.

Sangita Budha, Nepal

6. Bönen får lua-folket  
att komma till kyrkan

I norra Thailands bergstrakter föd-
des för åtta år sedan den första för-
samlingen bland lua-folket. Nu är 
församlingarna fyra och därtill finns 
det fem predikoplatser. De kristna 

är fler än 1 200.
Arbetet är ännu i pionjärskedet: 
endast en pastor arbetar bland 
lua-folket. Till sin hjälp har han någ-
ra evangelister samt Riikka-Maria 
och Tomas Kolkka som håller på 

och skapar ett skriftspråk för lua.
Att be är viktigt och naturligt för de 
lua-kristna. ”Kristendomen har lett 
till att många har blivit fria från sina 
rädslor. Bönen i gudstjänsten fyller 
människorna med glädje och frid. 
Gud utför sitt verk i kärlek och kall-
ar också oss att be för lua-folket”, 

säger Riikka-Maria.

Riikka-Maria &  
Tomas Kolkka, Thailand

5. Genom barnen blir  
församlingen bekant  
också för föräldrarna

I Urals prosteri i Ryssland förnyade 
församlingarna sin verksamhet för 
barn och unga. Församlingarnas 
anställda och frivilliga fick utbild-
ning i barnskydd. Församlingarnas 
eftermiddags-och lägerverksamhet 
ökade i popularitet. Församlingen i 
Birsk ordnade förra året fem barn-
läger med 30-40 barn per läger. De 
unga samlades två gånger i veckan. 
Genom barnen blir församlingen 

bekant också för föräldrarna.
Tack vare utbildningen i familje- 
arbete har familjegudstjänster 
blivit mera allmänna inom Inger-
manlands kyrka och i församling-
arna har det ordnats äktenskaps-  

och familjeseminarier.

Ural, Ryssland
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FÖRSAMLINGARNAS 
BUDGETUNDERSTÖD

VERKSAMHET I FINLAND 
OCH MEDELANSKAFFNING

ALLMÄN ADMINISTRATION,  
EKONOMI- OCH  

PERSONALFÖRVALTNING

ÖVRIGA INTÄKTER FÖR 
ARBETET UTOMLANDS

UTRIKESMINISTERIETS  
STÖD FÖR UTVECKLINGS- 

SAMARBETE

FRIVILLIGT UNDERSTÖD 
FRÅN FÖRSAMLINGARNA

STÖD FRÅN SAMARBETS- 
ORGANISATIONER OCH 

FÖRETAG

KYRKOKOLLEKTER

TESTAMENTEN

Ekonomi 2016

Verksamhetsberättelse  
och bokslut 2016

Finska Missionssällskapets verk-
samhet finansieras av församlingar, 
kristna organisationer, utrikesminis-
teriet och privatpersoner. 

I slutet av år 2016 hade Finska 
Missionssällskapet 108 anställda 
i hemlandet och 100 utomlands. 
27 personer åkte på praktik och 
frivilliguppdrag utomlands via Felm 
Volunteer-programmet. 

Anställda i 
hemlandet

Anställda
utlomlands

Felm
Volunteer

Personal 2016

Finansiering

Inkomster
milj. €

108

8,6

6,7

2,5

2,2

5,5

2,8

1,2

1,5

2,2

100 27

www.finskamissionssallskapet.fi/
materialbank

Finska Missionssällskapets svensk-
språkiga missionärer www.finska-
missionssallskapet.fi/delta (Stöd en 
missionär)

INSAMLINGAR  
OCH DONATIONER

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGS-
VERKSAMHET SAMT ÖVRIGA INTÄKTER

2,6

3,7

Utgifter 
milj. €

UTRIKESARBETE

20,5

AFRIKA
40,5% EUROPA, LATINAMERIKA  

OCH INTERNATIONELLA  
NÄTVERK 

15,4%

ASIEN

44,1%
KYRKLIGT  

ARBETE 

8,9

KATASTROFARBETE

0,4

GEMENSAMMA  
KOSTNADER FÖR  

ARBETET UTOMLANDS 

3,1

FREDSARBETE

2,3

UTVECKLINGS-
SAMARBETE

5,8

milj. €

%



Global aktion –  
för dig som vill  
förändra världen

Telefonkampanj gav  
många nya faddrar

De vackraste 
julsångerna gjorde 
rekordresultat

Syrien: Freden byggs  
lokalt och regionalt

Foto: Joanna Lindén-Montes

”Konflikten i Syrien har pågått i sex år. En halv miljon människor 
har dött i kriget. 80 procent av syrierna lever i fattigdom. En 
tredjedel av barnen kan inte gå i skola. Hälften av befolkningen i  
arbetsför ålder har förlorat sina arbetsplatser.” Detta berättade 
Aziz Hallaj, samordnare för fredsprojektet Syria Initiative, under 
ett möte som ordnades i Helsingfors i december 2016.  

Fredsprojektet som förverkligas av Finska Missionssällskapet 
och stöds av Finlands utrikesministerium, stöder fredsaktivister 
på gräsrotsnivå i Syrien. Tillsammans söker syrierna på lokal nivå 
vägar till fred. Projektet förmedlar syriernas åsikter till fredsför-
handlingar på såväl nationell som internationell nivå och påverkar 
på detta sätt det internationella beslutsfattandet. Utrikesministe-
riet stöder projekten i Syrien och Myanmar med 2,3 miljoner euro. 

Under hösten lanserade Finska Mis-
sionssällskapet ett nytt nätverk för 
unga vuxna som vill engagera sig för 
mission och globala rättvisefrågor. 
Global aktion består av en serie träf-
far som på olika sätt lyfter fram hur vi 
kan jobba för en bättre värld genom 
vardagliga val och prioriteringar.  

Tills vidare har verksamhe-
ten koncentrerats till Helsingfors, 
men i planerna ingår att förverkliga  
liknande träffar i andra delar av  
Svenskfinland samt även rikta oss till 
äldre målgrupper. 

Resultatet från en telefonkam-
panj under förra året var att Finska  
Missionssällskapet fick 84 nya 
svenskspråkiga faddrar. Detta ledde 
till att fadderstödet från Borgå stift 
steg med cirka 20 000 euro. 

De vackraste julsånger-
na gjorde nytt rekord 
och samlade in mer än 
1 090 000 euro för vär-
ldens bortglömda och  
utsatta barn. I omröstnin-
gen om den populäraste 
julsången vann psalmen 
Giv mig ej glans, ej guld,  
ej prakt. 

Foto: Joanna Lindén-Montes

Foto: Päivi Anttila

Foto: Ari Vitikainen



Utrikesministeriet  
ansåg vårt arbete  
effektfullt
Finlands utrikesministerium gjorde 
en grundlig utvärdering av Finska 
Missionssällskapets utvecklings-
samarbete. Sällskapets arbete be-
dömdes vara effektfullt, kostnads- 
effektivt och långsiktigt. Finska 
Missionssällskapet fick särskilt 
beröm för sitt arbete bland de all- 
ra fattigaste och mest utsatta folk-
grupperna. Evalueringen visade att 
speciellt kvinnornas ställning har 
förbättrats tack vare sällskapets 
arbete.
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