Ehud Gumbo (19) från Zimbabwe bär ett stort ansvar på sina
unga axlar. Han fungerar som förälder för sin kusin Silvester
(7) och hans tre systrar. Lyckligtvis får de stöd av lutherska
kyrkans far- och mormödrar, som i området Gwai har organiserat sig i grupper och nu tar hand om mer än 400 föräldralösa
barn eller andra barn i sårbar position.
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För människovärdet och rättvisan

Botswana

Sydafrika

Finska Missionssällskapet
Hopp. Samarbete. Framsteg.
Vi arbetar långsiktigt för en rättvis och human värld. Kyrkans budskap
om tro, hopp och kärlek till nästan har varit vår ledstjärna i 160 år. Vi
verkar i trettio länder tillsammans med mer än hundra samarbetskyrkor
och -organisationer.
Vi bygger en värld där alla får sin röst hörd. Vi verkar genom
våra lokala samarbetspartner och stöder lokalt kunnande.
De senaste åren har tyngdpunkten i vårt arbete flyttat från
Afrika till Asien, där de små kyrkorna behöver stöd. Utrikesministeriet stöder vårt utvecklingssamarbete i 12 länder,
främst i Afrika söder om Sahara.

Vi har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd och
Lutherska världsförbundet. Vi är medlem i ACT-alliansen, en
kyrklig sammanslutning för utvecklingssamarbete, humanitär
hjälp och påverkansarbete.
www.finskamissionssallskapet.fi

Ett av de stora evenemangen under år 2018 var Kyrkornas
världsråds konferens för världsmission och evangelisation,
som ordnades i Arusha, Tanzania i mars. Konferensens något
svåröversatta tema var ”transformerande lärjungaskap”.
I tal och framställningar betonades hur ett liv i Kristi efterföljelse leder till djupgående förändringar i såväl individer som
grupper, både lokalt och globalt. Speciellt de unga, kvinnorna
och minoritetsgrupperna förde fram hur det goda budskapet
hade bekräftat deras människovärde som Guds avbilder och
upprättat dem till engagemang för glädje, rättvisa och fred.
Finska Missionssällskapets strategi strävar efter att konkret
uttrycka vad det innebär att upprätta människor i samhällets
marginaler. Vårt mål är att lokalt och globalt marginaliserade
grupper skall bli delaktiga i den folkrörelse som har sitt ursprung och sin inspiration i Jesu verksamhet, död och uppståndelse. Vi inspireras av Bibelns berättelser om hur just dessa
grupper är aktörer i den förändring vi kallar Guds rike.
Vi är kallade att tillbe en treenig Gud –
rättfärdighetens, kärlekens och nådens
Gud – i en tid när många tillber marknadens falska gud. (Luk. 16:13)*

Vi stöter ofta på ett mångbottnat utanförskap. De grupper
vi arbetar med är marginaliserade på grund av kön, funktionshinder, social ställning och förtryck. Det finns också en stark
växelverkan mellan marginalisering som föder konflikter och
konflikter som i sin tur stärker diskriminering och uteslutning.
När vi i år firar vårt 160-årsjubileum vill vi synliggöra hur

människor i marginalerna har bemyndigats till aktivitet. Vi berättar om den förändring vi ser i de grupper som står i arbetets
centrum och ställer oss frågor som: Hur utvecklas kyrkors och
församlingars attityder, aktiviteter och språkbruk så att den
diversitet Paulus talar om i Galaterbrevet blir möjlig? I vilken
mån är kvinnor aktiva påverkare och beslutsfattare? Hur delaktiga är funktionshindrade? Hur många barn och unga i riskgrupper växer upp till ansvariga samhällsbärare? Vi vill också
att såväl politiker som ansvarsbärare inom kyrkan och medborgarsamhället ska se orsakerna till polarisering och orättvisa,
och arbeta för att eliminera dem.
Genom vår årsrapport för 2018 vill vi berätta om de
resultat vi ser av vårt arbete. Samtidigt vill vi inbjuda Dig till
engagemang för den folkrörelse som missionsaktörerna i
Arusha beskriver med orden ”Anden bemyndigar människor i
marginalerna, i strävan för rättvisa och dignitet”.
Välkommen med!

Rolf Steffansson

verksamhetsledare

*Utdrag ur det avslutande dokumentet från konferensen i Arusha
Kallelse till lärjungaskap från Arusha.

Bild: Ilkka Koivisto

På hoppets väg

”Vi vill ha rättvisa,
inte välgörenhet”
Dessa ord kommer från Nkosilathi Ndebele
(24). Han hör till en grupp funktionsnedsatta unga, som förtjänar pengar bland
annat genom att odla ekologiska produkter i växthus. Missionssällskapets lokala
samarbetspartner arbetar för att främja de
funktionsnedsattas rättigheter i Zimbabwe,
bland annat rätten till hälsovård och utbildning samt rätten att förtjäna sitt levebröd,
utveckla sig själv och sitt samfund.
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Medlemmar av luafolket i norra Thailand fick förra julen för första gången höra
bönen Fader vår på sitt eget språk och sjunga traditionella julsånger på lua. Luaspråkets skriftspråk och de första läskunnighetshäftena har blivit klara. Nu är det
möjligt att starta läskunnighetsarbete och bibelöversättning. Kyrkan växer också
bland andra etniska minoriteter i norra Thailand.
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”Fader vår” på eget språk

Bild: Heidi Tirri

Medborgargrupper
motorer för utveckling
I Nepal är det vanligt med diskriminering på grund
av kast, kön eller funktionsnedsättning. Missionssällskapets samarbetspartner Samaritan Uplift Service förbättrar levnadsvillkoren för dalitgrupper på
landsbygden. Barn får stöd för sin skolgång. Vuxna,
särskilt kvinnor, får undervisning om hälsa, mänskliga rättigheter och inkomstmöjligheter. Systemet
med medborgargrupper har varit framgångsrikt.
Genom grupperna har de lokala fått mod att själva
driva sin sak och utvecklingen av sitt område.

Bild: Teressa Juhaninmäki
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Bild: Albin Hillert

Från krig till fred
Efter att fredsavtalet ingicks år 2016 har de
tidigare Farc-soldaterna försökt återvända
till samhället. Lutherska kyrkan i Colombia
stöder tre grupper i Antioquia-området, där
lokala bybor och tidigare Farc-soldater åter
lär sig leva tillsammans. Sammanlagt ingår
300 familjer i grupperna. Kyrkan har hållit
workshoppar där man har behandlat teman
som försoning och förlåtelse.

Ekonomi 2018
8,6

5,7

Församlingarnas
budgetunderstöd

Investerings- och
finansieringsverksamhet samt
övriga intäkter*

119

91

24

arbetstagare
i hemlandet

arbetstagare
utomlands

Felm
volontärer

Finska Missionssällskapets verksamhet finansieras av församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kristna organisationer,
utrikesministeriet och privatpersoner.
I slutet av år 2018 hade Finska Missionssällskapet 210 arbetstagare, 119 i hemlandet
och 91 utomlands. Därtill åkte 24 personer på
frivilliguppdrag utomlands via Felm Volunteerprogrammet.
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
www.finskamissionssallskapet.fi/
om-oss

Mot en rättvis fred

2,5

Inkomster
31 M€

Insamlingar
och donationer

Bild: Ari Vitikainen
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Stöd från samarbetsorganisationer och företag

*I detta ingår nettointäkterna
från försäljningen av fastigheten på Observatoriegatan.
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I april 2018 lämnade Finska Missionssällskapet sitt gamla verksamhetshus
och personalen flyttade till hyrda utrymmen i Böle. Missionssällskapet
flyttar inte ofta. I Missionshuset trivdes vi i mer än hundra år. Flytten till
nya, moderna utrymmen var ändå efterlängtad.
De tidigare kontorsutrymmena såldes och kommer att omvandlas till bostäder. Missionskyrkan på Observatoriegatan är fortsättningsvis i sällskapets ägo. Internationella församlingen verkar som hyresgäst i utrymmena.

FC Puujalka samlade 531 euro
5,6

Investeringsoch
finansieringsverksamhet

Historisk flytt

Motion & Mission avslutade sitt första verksamhetsår och fick ett gott
mottagande i församlingarna. För den största bedriften stod fotbollslaget
FC Puujalka från Helsingfors. Laget deltog i en lokal motionsserie och
varje spelare betalade en euro per mål som laget gjorde. Totalt samlade
laget ihop 531 euro till förmån för trädplantering i Tanzania.
I andra församlingar har man ordnat långvandringar, tränat på gym,
sprungit eller gått på promenad – allt för att stöda något ändamål via
Motion & Mission. Endast fantasin sätter gränser för vad man kan göra.
Bild: Jonatan Silfverberg

4,3

Gemensamma
kostnader för
arbetet utomlands

En fadder kan förändra liv

21,9

Utrikesarbete

34%
Asien

31%
5,8

Verksamhet i Finland
och medelanskaffning

Fredsaktörer som arbetar inom olika krävande fredsprocesser i Syrien, Colombia,
Zimbabwe och Palestina samlades till Helsinki Peace Talks 19–24.9.2018 i Helsingfors.
Evenemanget ordnades av Missionssällskapet och dess samarbetspartner. Under veckan fördjupade sig deltagarna i ämnen som
kvinnors roll i fredsbyggande, kyrkornas
fredsarbete och behovet av psykosocialt
stöd. Om fredsprocessen i Colombia berättade den tidigare Farc-soldaten Maricela
Flórez Caro och presidenten för Colombias
nationella kvinnoforum Beatriz Quintero.

Övriga intäkter för arbetet utomlands

Utvecklingssamarbete

2,7

Bild: Heidi Tirri

Europa, Latinamerika och internationella nätverk

35%
Afrika

Bild: Leila Pentikäinen

Finska Missionssällskapets fadderarbete fyllde 30 år. Faddrarna har
gjort det möjligt för tusentals barn att gå i skola och få en bättre framtid.
Om detta vittnar Sisaynesh Eshetu (byggnadsingenjör), Suleiman
Kebede (maskiningenjör), Molla Getachew (ekonomi) och Aster Hussen (matematik) som våren 2018 utexaminerades från universitet i Etiopien. De har alla sedan lågstadietiden ingått i ett stödprogram för barn
som blivit föräldralösa på grund av aids. Sisaynesh växte upp hos grannar, Suleiman togs om hand av sin mormor, Aster av sin fadder och Molla
av en frivillig förmyndare.





Jenni Haukio beskyddare av
De vackraste julsångerna
Under julen fylldes kyrkorna än en gång av människor som
ville sjunga de älskade julsångerna. De vackraste julsångerna-kampanjen 2018 samlade in mer än en miljon euro till
förmån för barn i utvecklingsländer. Kampanjens beskyddare
var fru Jenni Haukio.
”Vi är alla varandras systrar och bröder, såväl här hemma
som internationellt. Världens barn är våra egna. När vi hjälper ett barn, hjälper vi samtidigt ett helt samhälle. Just detta
handlar julens budskap om – att älska och att bli älskad och
att ingen lämnas ensam”, konstaterade Haukio.
Bild: Päivi Anttila

Finska Missionssällskapet firar i år sitt
160-årsjubileum. Under jubileumsåret
berättar vi historier om hopp och trons
kraft. Vårt arbete riktar sig till de platser
där nöden är som störst: till de diskriminerade och svagaste i samhället.

Ge hopp åt de svaga och utsatta
– delta i vår 160-årsinsamling.
www.finskamissionssallskapet.fi/160-arsinsamling

Finska Missionssällskapet
PB 56, 00241 Helsingfors
Tel. 09 12971*
fms@finskamissionssallskapet.fi
www.finskamissionssallskapet.fi

IBAN FI38 8000 1400 1611 30, DABAFIHH
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