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Almenesh Feynisa är medlem
i hälsokommittén i sin hemby i
Etiopien. Med Missionssällskapets
och kyrkans stöd har invånarnas
hälsotillstånd förbättrats avsevärt
och samtliga över 600 hushåll i
byn har en egen toalett.
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är vi planerade för år 2020 förväntade vi oss att
150-årsfesten till minne av att Missionssällskapets första medarbetare anlände till Amboland
skulle vara en av årets höjdpunkter. Målsättningen var
att ordna betydande fester i både Finland och Namibia.
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Under år 2020 lärde vi oss att planer förändras. Vi lärde
oss att pandemier och kriser inte endast förekommer någonstans där långt borta. Även vårt samhälle kan stanna
upp, också vi är sårbara. Trots att resandet minskade så
krympte vår värld, och vi diskuterade med våra samarbetspartner om utmaningarna som rörde oss alla.
I stället för att fira blev vi tvungna att reflektera över vårt
uppdrag i nya omständigheter. Årets mest berörande
gudstjänstnyheter kom från små kyrkor vars ledare rapporterade att de klarade av att strömma sina tillställningar på webben. I det osäkra läget törstade människorna
efter kyrkans budskap om hopp och tröst, och sökte sig

Sydafrika

pet har byggt sin verksamhet i mer än 160 år. Vårt arbete
når ut till de mest utsatta, förtryckta och diskriminerade.
Vi möjliggör utveckling, vi bygger fred och skapar jämlika
förutsättningar för människor att forma en värdig tillvaro.
Läs mer:
finskamissionssallskapet.fi

Under 2020 framträdde diakonins betydelse tydligt i
Missionssällskapets verksamhetsländer. Redan innan
pandemin var utmaningarna som hänger ihop med
klimatförändringar, fattigdom och ojämlikhet betydande. I fjol började fattigdomen och undernäringen
åter öka enligt Världsbanken. Kyrkorna och våra övriga
samarbetspartner har gått i främsta linjen i mötet med
människors behov. Samtidigt har också samarbetspartnernas egna resurser minskat till följd av läget. Många
utvecklingsprojekt har sinkats avsevärt. Vi minns med
tacksamhet alla er som stött deras arbete med böner
och gåvor.
Missionssällskapet använde pengar ur katastroffonden
och omdirigerade medel. Vi deltog med över en halv
miljon euro i utdelning av nödhjälp, anskaffning av
skyddsutrustning och produktion av coronainformation. Tack till er som var med och mötte våra medmänniskor långt borta i deras nöd.
Tyvärr lugnade inte pandemin ner världens konflikter.
Tillsammans med våra samarbetspartner fortsatte vi
föra dialoger och bygga fred och försoning under år
2020. Speciellt strävade vi efter att se till att kvinnor och
aktörer på gräsrotsnivå får sina röster hörda. I denna
rapport berättar vi med några exempel om resultaten
från Missionssällskapets och dess samarbetspartners arbete under 2020. Miljöerna och situationerna förändras,
men vi får påminna oss om Paulus uppmaning: ”Gläd er
i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.”
(Romarbrevet 12:12)

Finska Missionssällskapets
arbete 2020
Finska Missionssällskapet är kyrkans officiella missionsorganisation och en av Finlands största aktörer
inom utvecklingssamarbete. Vi utför missionsarbete,
utvecklingssamarbete och fredsarbete tillsammans med
cirka hundra samarbetspartner i nästan 30 länder. Tron
på Gud, hoppet om en bättre framtid och kärleken till
nästan utgör den fasta grund på vilken Missionssällska-

till de virtuella gudstjänsterna, till gemenskapen och
själavården. Vi tackar alla er som med ert stöd höll
hoppets låga vid liv.

”Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet
och ihärdiga i bönen.” (Romarbrevet 12:12)

Rolf Steffansson

verksamhetsledare

PÅ H O PPE T S VÄG
Kyrkans beslutsfattare
behöver utbildning

På det egna modersmålet är
det lättare att lära sig

Trots coronapandemin inledde rekordmånga
– det vill säga 79 studerande – sina studier vid
Nyakato bibelskola i Tanzania under år 2020.
Studenterna kom från nio stift. Bibelskolan
som grundades för drygt tio år sedan med
stöd från Finska Missionssällskapet har utvecklats till ett regionalt utbildningscenter.
Vid bibelskolan utbildas församlingsanställda,
evangelister och präster för regionen där det
råder stor brist på personal. Institutet har även
en viktig roll i att stärka det kristna ungdomsarbetet, ett arbete som är livsviktigt med tanke
på kyrkans tillväxt och budskapets verkan.

Undervisning på eget modersmål är ett viktigt
medel att lösa den globala inlärningskrisen.
Exempelvis i Senegal talas det över 30 språk, men
franskan är det officiella språket, och även undervisningsspråket i skolorna. Finska Missionssällskapet
och Senegals lutherska kyrka har utfört läskunnighetsarbete och förskolearbete på eget
språk, bland annat på språket sereer. I samarbete med myndigheterna har man arbetat
för att förskolutbildningen även ska bli en del
av den offentliga skolan. Målsättningen är att ge
barnen fler möjligheter att lära sig på sitt eget språk
och på så sätt förbättra inlärningsresultaten.

Foto: Emmanuel Mtika

Droppbevattning och soltorkar hjälper
mitt i klimatförändringen
Sedan år 2020 har Finska Missionssällskapet
utbildat sina samarbetspartner i klimatförändringar och katastrofberedskap. Klimatförändringarna syns redan i människors
vardag överallt i världen, särskilt i fattiga
länder. Man har ordnat utbildningar bland
annat i Zimbabwe och Kambodja. Droppbevattningssystem av plastflaskor, energisnåla
spisar och soltorkar är enkla och billiga att
framställa. Man kan förbereda sig inför torka
och översvämningar till exempel genom nya
odlingstekniker och -växter.
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I Colombia lider ursprungsbefolkningen mest av våldet
Missionssällskapet och kyrkan i Colombia har ett
gemensamt projekt, Från våld till försoning, som
främjar före detta gerillasoldaters anpassning till
samhället och förbättrar ursprungsbefolkningens
ställning i avsides områden som präglas av
fattigdom och våld. Fredsforum sammanför
representanter för ursprungsfolken och olika
organisationer i diskussioner om utmaningar
och gemensamma lösningar. I projektet bygger man fred och försoning på gräsrotsnivå,
arbetar för bättre levnadsvillkor samt
främjar mänskliga rättigheter
och social rättvisa bland
de etniska samfunden på
området.

Läs mera:
finskamissionssallskapet.fi/
verksamhet
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Ekonomi 2020
Utgifterna enligt region

inska Missionssällskapets verksamhet finansieras av Evangelisklutherska kyrkan i Finland, kristna
organisationer, utrikesministeriet
och privatpersoner. I slutet av år
2020 hade Missionssällskapet 188
arbetstagare, 118 i hemlandet och
70 utomlands.
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Verksamhetsberättelse
och bokslut 2020
finskamissionssallskapet.fi/
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#FinNam150
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Under 2020 firade vi 150 år av samarbete med Namibia under hashtaggen
#FinNam150. På grund av coronapandemin kunde inte alla våra planer för
jubileumsåret förverkligas på det sätt som det var tänkt ännu i början av
året. Vår gemensamma vandring med Namibias lutherska kyrka lyftes ändå
fram på många sätt under året: genom artiklar i tidningen Mission och på
webben liksom via inlägg i sociala medier. På finska gjordes även podcaster
och radiointervjuer, och en gudstjänst hölls i Missionskyrkan. I slutet av året
utkom jubileumsboken Ystävyyden tiellä Namibiassa.
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Inkomster 27,6 M€

Utgifter 28 M€

Stöd för coronaförebyggande arbete i världen
Missionssällskapet gav under år 2020 betydande belopp till sina samarbetspartner,
kyrkor och medborgarorganisationer, för
coronaförebyggande arbete. I utvecklingssamarbetsprogrammet ingick redan från tidigare bland annat hälso- och hygienarbete,
utvecklande av försörjningsmöjligheter och
förbättrande av livsmedelsförsörjningen.
Dessa erbjöd konkreta lösningar och resultat i en pandemidrabbad värld. Under året
förmedlade vi tillförlitlig information om
coronaviruset och gav psykosocialt stöd.
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Under hösten 2020 funderade man i församlingarna febrilt på olika alternativa sätt att förverkliga De vackraste julsångerna i stället för de traditionella
sångstunderna. Mot slutet av året försämrades coronaläget så att nästan det
enda som var möjligt att ordna var virtuella evenemang. Dessa fick många
tittare, vilket säger något om De vackraste julsångernas betydelse för finländarnas julfirande. Det allsångstillfälle som Finska Missionssällskapet ordnade
för hela landet (Koko Suomen Kauneimmat Joululaulut) hade sammanlagt
över 150 000 visningar på YouTube och Facebook. Trots coronan inbringade
kampanjen De vackraste julsångerna nästan hälften av de normala intäkterna,
strax under 450 000 euro. Paula Koivuniemi var kampanjens beskyddare.
Foton: Hannes Honkanen

På grund av coronapandemin kunde inte
missionsfesten hållas i Korsholm i maj 2020
som planerat utan flyttades fram först med
ett år och sedan ytterligare en gång till september 2021. Vi hoppas då kunna genomföra missionsfesten på kyrkbacken i Gamla
Vasa i samarbete med Korsholms svenska
församling.
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Ett dystert coronaår
Under år 2020 präglade coronapandemin
Missionssällskapets arbete såväl i hemlandet
som utomlands. De flesta av våra utlandsarbetare kallades hem och inrikespersonalen distansjobbade. Coronan påverkade våra intäkter
då bland annat församlingarnas verksamhet
var på paus, och det inte var möjligt att samla
kollekt och ordna evenemang. De minskade
intäkterna ledde till stränga sparåtgärder, och
uppsägningar kunde inte undvikas.
Coronaåret lärde oss mycket. Med församlingarna och våra utländska samarbetspartner
höll vi kontakt på distans. Utbildningarna och
evenemangen flyttade online och vi framställde material för församlingars och skolors
distansverksamhet. På finskt håll bekantade
man sig också med Facebook-live och podcastproduktion.
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Stöd vårt arbete på
olika håll i världen!
Ge en gåva på adressen
finskamissionssallskapet.fi/delta
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