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Tanzaniska Melisiana William är med i
ett utvecklingssamarbetsprojekt där man
förbereder sig för klimatförändringens
följder och ger kvinnor nya sätt att förbättra familjens utkomst. Genom den
radio hon mottagit har hon fått bl.a.
coronainformation. Projektet stöds av
Finlands utvecklingssamarbete.

Frön av hopp i skuggan
av corona och konflikter
Finland

F

inska Missionssällskapets verksamhetsmiljö var
fylld av osäkerhet även under år 2021. Coronapandemins effekter syntes tydligt på olika håll i
världen. Till följd av pandemin har matbristen, fattigdomen och våldet mot kvinnor ökat. Speciellt dåligt var
coronaläget i Nepal och i Kambodja. I Myanmar skedde
i början av året en militärkupp som gjorde att den sårbara
demokratin gick bakåt. I Etiopien eskalerade konflikten
blodigt. Klimatförändringens effekter syntes i form av
torka och översvämningar.
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Finska Missionssällskapets
arbete 2021
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 27 länder. Tron på Gud, hoppet om en bättre framtid och kärleken till nästan utgör
den fasta grund på vilken Missionssällskapet 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 mera:
finskamissionssallskapet.fi

De ekonomiska anpassningsåtgärderna gällande Missionssällskapets egen verksamhet som påbörjades år
2020 fortsatte ännu på 2021 års sida. Förändringen, vars
syfte var att förbereda oss för att möta stora utmaningar
med mer begränsade resurser, var inte lätt.
En tyst utveckling syns sällan i nyhetsflödet. Genom
kommunikation på distans har kyrkorna runtom i
världen upprätthållit gemenskaper och förmedlat hopp.
Genom att dela det goda budskapet, genom utbildning
och fostran har kyrkan sått trons och kärlekens frön
vars effekter vi ännu kommer att få se i framtida närsamhällen och samhället i stort.

utslagning, kvinnor och flickor, möjliggör vi utveckling
och försäkrar oss om att ingen lämnas ensam. Även under år 2021 har vi sett små framsteg på det lokala planet.
Att bromsa klimatförändringen och anpassa sig till den
är en gemensam utmaning. Utifrån våra samarbetspartners perspektiv är det fortfarande högsta prioritet att
hitta lösningar.
I världens konflikter fortsatte särskilt de lokala fredsbyggarna tålmodigt sitt arbete för att skapa fred och
försoning. I skrivande stund då världen ser allt mörkare
ut inger deras arbete hopp.
Vår erfarenhet är att de frön som sås ger upphov till en
genomgripande förändring. Vi har sikte på en framtid
som vi ännu inte ser. Tack till er för att ni deltar i vår
verksamhet genom böner, arbete och donationer.

Rolf Steffansson

verksamhetsledare

Missionssällskapets samarbetspartner deltog flexibelt i
arbetet för att förebygga och åtgärda coronapandemin. De
bemötte människors fördomar och rädslor. Vaccinationstäckningen i världen fördelar sig dock fortfarande ojämlikt.
Inom diakonin och utvecklingssamarbetet är målsättningen att stärka de marginaliserades egen kapacitet.
Den ekumeniska rörelsen har förbundit sig till att verkställa agendan för hållbar utveckling. Missionssällskapet
är med i denna stora rörelse. När vi stärker delaktigheten
för sådana grupper som lätt hamnar utanför samhället
såsom funktionshindrade, unga och barn som riskerar

” Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla
frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att
himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.” (Matt 13:31–32)

PÅ H O PPE T S VÄG
Bibeln talar på
modersmålet

Förändringar i lagar
som diskriminerar

I Angola firade man utgivningen av
Nya testamentet på songo efter tio
års översättningsarbete. Songo talas
av cirka 150 000 människor. Bibelöversättning går ofta hand i hand med
att man utvecklar minoritetsspråken.
”Denna bok hjälper även de unga att
förstå Guds ord bättre”, gladde sig
studeranden Maria Isaac.

I Nepal har organisationen KOSHISH
utfört påverkansarbete mot parlamentariker och lagstiftare för att få till stånd
ändringar i lagar som diskriminerar
människor med psykiska problem.
Lagändringar tar tid att genomföra och
coronapandemin har bromsat utvecklingen ytterligare. En annan av Missionssällskapets samarbetspartner, CMC,
har utfört påverkansarbete för att införa tjänster som främjar den psykiska
hälsan i skolor, såsom kuratorer och
studiehandledare.

VI VITTNAR OM
GUDS GRÄNSÖVERSKRIDANDE
KÄRLEK

VI ARBETAR FÖR
EN RÄTTVISARE
VÄRLD

Bild: Förenade Bibelsällskapen
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Med teknikens hjälp mot kvinnovåld
VI FÖRSVARAR DE

Tanzanias evangelisk-lutherska kyrka är med och
minskar våldet som riktar sig mot kvinnor och flickor.
Ämnet behandlades på ett seminarium där Finska
Missionssällskapet stod för arrangemangen. I arbetet
har man även tagit hjälp av teknik. En chatbot-app
som leder familjevåldsoffer till hjälpinstanser har
testats. I 16 dagar av aktivism-kampanjen fokuserar man på det våld som funktionshindrade
kvinnor och flickor utsätts för. I Morogoro
stift deltog våldtäktsoffer och offer för
ekonomiskt våld i seminarierna
och fick hjälp och kontaktuppgifter till stödinstanser.

DISKRIMINERADES
MÄNNISKOVÄRDE
OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

VI BYGGER
FRED OCH
FÖRSONING

Fredsarbete med fokus
på katastrofarbete
I Myanmar ledde militärkuppen till
en humanitär katastrof och försvårade
det fredsarbete som Missionssällskapet
stöder. Våra samarbetspartner fick
katastrofstöd som bestod av bland
annat skydd för tillfälligt boende för
internflyktingar, mat, hygienartiklar,
kläder, mediciner samt satellittelefoner
för kommunikation.

Läs mer:
finskamissionssallskapet.fi/
verksamhet
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Ekonomi 2021
F

inska Missionssällskapets verksamhet finansieras av Evangelisklutherska kyrkan i Finland, kristna
organisationer och privatpersoner.
För utvecklingssamarbete och fredsarbete får Missionssällskapet stöd
även från utrikesministeriet.

Utgifterna enligt region

102

Bild: Virve Rissanen

arbetstagare
i hemlandet

37 %
Asien

I slutet av år 2021 hade Missionssällskapet 169 arbetstagare, 102
i hemlandet och 67 utomlands.
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Inkomster 27,9 M€

Utgifter 25,7 M€
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Kyrkligt arbete

Under hösten påverkades även Missionssällskapets
arbete av oroligheterna i norra Etiopien och fler än
12 000 fadderelever, funktionshindrade barn, sexuellt utnyttjade kvinnor och funktionshindrade småföretagare drabbades. I Lalibela var man tvungen att
avbryta ett klimatprojekt som startats året innan.
Många människor flydde från konfliktområdet
och Missionssällskapet styrde 166 000 euro till
flyktinghjälp. Redan i början av året gav Missionssällskapet 50 000 euro i katastrofstöd till området
Tigray. I januari 2022 har situationen i norra Etiopien lugnat sig och arbetet kan fortsätta.
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Verksamhet
i Finland

Investerings- och
finansieringsverksamhet
samt övriga intäkter

Utrikesministeriets
stöd för utvecklingssamarbete

På grund av den utdragna coronapandemin var det svårt att ordna
evenemang. Missionsseminariet som var planerat att hållas i Korsholm
i maj 2021 flyttades först fram till september och ställdes sedan in.
Evenemang med De vackraste julsångerna ordnades,
men inte i samma utsträckning som under ett normalår. Som en följd av detta var insamlingsresultatet
för andra året i rad ungefär hälften av det vanliga,
443 000 euro. Ett allsångstillfälle för hela landet
Sjung
och
(Koko Suomen Kauneimmat Joululaulut) strömmagör gott!
des igen på YouTube. Soul-sångaren Jepa Lambert
framträdde som solist med Antti Vuoris orkester.
Bilder: Kirsi Elo och Hannes Honkanen

5,7

6,7

I Etiopien försvårades
arbetet av konflikten

34 %

Utvecklingssamarbete

10 %

Fredsarbete

10 %

Utrikesavdelningen i hemlandet

Det andra coronaåret
Coronapandemin fortsatte att prägla Missionssällskapets verksamhet
år 2021. Arbetet fortgick nästan hela året på distans från hemmakontor såväl i Finland som i verksamhetsländerna och så gott som
inga arbetsresor gjordes. Speciellt svår var coronasituationen
i Nepal och Kambodja. Från Kambodja evakuerades
alla anställda tillfälligt till Finland våren 2021.
I september-oktober kunde man tack vare
coronavaccinen börja återvända till verksamhetsländerna och inleda arbetet efter en
karantänperiod. I oktober hade vi redan
44 anställda utomlands och före
slutet av året hade också
resten återvänt.
Det ökade distansarbetet och minskade resandet
är sådant som kommit för
att stanna. En positiv följd
av coronan är att det nu är
möjligt att samla deltagare
från hela världen till våra
utbildningar och seminarier
online.

Bild: Piia Lempiäinen

Verksamhetsberättelse
och bokslut 2021
finskamissionssallskapet.fi/
om-oss

Missionsfesten ställdes in och
De vackraste julsångerna ljöd virtuellt

Bild: Joanna Lindén-Montes

Välfungerande
verksamhetsformer
Motion & Mission är en verksamhetsform som
fungerat väl också under coronatiden. Speciellt
utomhusaktiviteter, som vandring och skidning,
har varit populära.
Vårt Escape Room-spel har använts flitigt
inom församlingarnas konfirmand- och hjälpledarverksamhet. Via spelet har deltagarna fått
bekanta sig med teman som rör nutida mission.
Genom Crafting Hope har vi utarbetat nya
fräscha produkter och material för församlingarnas hantverksgrupper och missionssyföreningar.



Påverkansarbete för klimaträttvisa
Missionssällskapets sakkunniga inom påverkansarbete deltog i klimatmötet i Glasgow där han
även representerade ACT-alliansen, ett internationellt kyrkligt nätverk för utvecklingssamarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete.
De som lider mest av klimatförändringens
effekter är de allra fattigaste som har de sämsta
förutsättningarna att anpassa sig till extrema
väderfenomen såsom torka, översvämningar
och stormar. De har också bidragit minst till
uppkomsten av klimatförändringar.
Även Roni Back, som hör till Finlands populäraste youtubare, höll framme dessa teman i
sitt kommunikationssamarbete med Missionssällskapet. I sin YouTube-video tog Back upp
sällskapets budskap om klimatförändringens
effekter i fattiga länder och hur utvecklingssamarbetet kan lösa dessa problem.

Bild: Hannes Honkanen

Stöd vårt
arbete ute
i världen.
Ge en gåva:
finskamissionssallskapet.fi/donera
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