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Tusentals nepaleser har fått hjälp efter  jordbävningarna 

Finska Missionssällskapet har sänt totalt 413 480 euro i katastrofhjälp till tio av sina 
samarbetsparter i landet. Av den summan kom cirka 70 000 från församlingar och privatpersoner i 
Borgå stift. Över 30 000 nepaleser har nåtts av hjälpen. 
 

 

Tack till alla som donerat och donerar till katastroffonden! 

Nepal är ett av världens fattigaste länder och i hög grad beroende av utländsk hjälp. Kastväsendet 
genomsyrar samhället och etniska och religiösa minoritet, daliter och funktionshindrade är speciellt 
utsatta för diskriminering. 

Finska Missionssällskapet har drivit en omfattande verksamhet i Nepal i över 30 år. Arbetet är 
helhetsbetonat och omfattar både stöd till kyrkligt arbete och utvecklingssamarbete. Sällskapet 
stöder på olika sätt arbetet bland minoriteter. Arbetet förverkligas tillsammans med lokala 
medborgarorganisationer och flera nationella kyrkliga nätverk. 

Utvecklingssamarbetet går ut på att förbättra människors levnadsförhållanden, speciellt i avlägsna 
byar. De mest sårbara och utsatta får hjälp. Målet är att ge de diskriminerade möjligheter till 
utbildning, hälso- och sjukvård, utkomst och ett människovärdigt liv. Sällskapet har också 
fadderbarnsverksamhet inom ramen för detta arbete. 

 

 

http://www.suomenlahetysseura.fi/ls_se/hem/aktuellt/tusentals_nepaleser_har_fatt_katastrofhjalp_via_finska_missionssallskapet/


Det kristna budskapet sprids och främjar fred 

Nepals kyrka är en av världens snabbast växande kyrkor. De kristna är cirka 1,5-2 miljoner till 
antalet. Finska Missionssällskapet stöder olika kristna medborgarorganisationer och kristna nätverk 
som verkar runtom i Nepal. Nepals evangelisk lutherska kyrka får också stöd. 

Sällskapet stöder också teologisk utbildning. Bibelskolan Nepal Ebenezer utexaminerar präster och 
evangelister. 

Inom det kyrkliga arbetet satsar Finska Missionssällskapet på familjearbete, utbildning av lekmän 
och teologer, söndagsskollärare, kvinnoledarskolning, samt preventiv och stödjande verksamhet 
inom hiv/aids-sektorn. I verksamheten ingår också påverkansarbete för att främja fred i landet. I 
påverkansarbetet ingår bland anna diskussionsforum för representanter för olika religioner. 
 

Förbättrat jordbruk tryggar tillgången på mat 

Så mycket som 80 procent av Nepals befolkning får sin utkomst av jordbruket. Tillsammans med 
lokalbefolkningen tryggas matsäkerheten genom att förbättra odlingsmetoder och tillgången till 
rent vatten. 
 

Hälso- och mentalvård 

I glesbygden är det brist på hälsovårdspersonal. Finska Missionssällskapet stöder utbildningen av 
sjuksköterskor i Kathmandu, på sjukvårdsinstitutet Lalitpuri, och specialiseringsutbildningen för 
läkare i Tansen – allt för landsbygdssjukhusens behov. Med hjälp av stipendier kan också mindre 
bemedlade studerande få en möjlighet att studera. 

Hälsovårds- och mentalvårdstjänsterna förbättras så att också de fattigaste kan få tillgång till dem. 
Finska Missionssällskapet arbetar också för att barn och unga som lider av olika trauman efter det 
långvariga inbördeskriget i Nepal ska få tillgång till mentalvård. 
 

Funktionshindrade blir delaktiga 

Funktionshindrade diskrimineras i Nepal men genom vård och yrkesutbildning får de möjlighet till 
ett självständigt liv. Finska Missionssällskapet satsar speciellt på detta arbete. 
 

Fadderarbetet fokuserar på utbildning 

Fadderverksamheten är en viktig del av arbetet i Nepal. Faddrarna stöder studerande vid 
internatskolan i Gandaki, den kristna föreningens barnhem i Kathmandu och kastlösa flickors 
utbildning i Mugu-området. 

 


