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PÅMINNELSE OM TUKI NEPALS ÅRSMÖTE!
Söndag 27 mars kl 15.00
Fysisk närvaro: Värendsalen, IOGT/NTO-huset på Vattentorget i Växjö
Digital närvaro: Klicka här för att ansluta till mötet
Vi behöver anmälan senast onsdag 23 mars för att kunna fixa fika till er som ska närvara fysiskt och vill gärna veta
vilka som tänker vara med via länk så att vi kan kolla att ni kommer in på mötet.

Anmäl till: SMS 070 339 17 25 eller via mejl: info@tukinepal.org
Ni som redan anmält er behöver inte anmäla igen – vi har koll på er!

Handlingar till årsmötet hittar ni här: https://www.tukinepal.org/om-tuki-nepal/arsmoten/

VÄLKOMNA!!!

PROGRAM:
-

Årsmötesförhandlingar med årsredovisning projektinformation, ekonomisk redogörelse och
verksamhetsplan 2022;
Björn Söderberg från Build up Nepal berättar om ett mikrofinansierings-projekt för små entreprenörer ute i
byarna som Build up Nepal startat tillsammans med en nepalesisk bank;
Videofilm från Musahar Basti – byns om nu nästan är helt färdig;
Info och bilder från det stora mikrofinansieringsprojektet i Jyamrung-dalen
FIKA till självkostnadspris någonstans där det passar i schemat.

Du som ännu inte betalt medlemsavgift och fadderavgift för 2022:
Medlemsavgift:
Fadder för skolbarn
Fadder för sjukstuga

225:- för enskild medlem och 325:- för familj
125:- i månaden eller 1500:- för hela året
125:- i månaden eller 1500:- för hela året
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Långtids-covid” i Nepal handlar om att fattigdomen ökat och utbildningen försämrats
Medan ”långtids-Covid” i övriga världen har kommit att betyda kvardröjande symptom bland personer som överlevt
Covid 19, innebär begreppet i Nepal att den långsiktiga socioekonomiska effekten av pandemin har haft stor
negativ inverkan på Nepals barn.
Vid sidan av hotet från Covid-19 fortsätter mer än vart femte nepalesiskt hushåll att kämpa för mat för dagen på
grund av förlorade inkomster till följd av de nedstängningarna av samhället som gjordes under pandemin.
En undersökning utförd av Sharecast Initiative Nepal i samarbete med UNICEF Nepal, visar att 21% av Nepals
hushåll kämpade med att få tillräckligt med mat på bordet under pandemin och att 10% av dem var tvungna att
minska barnens matransoner. Detta är ett stort bakslag för den tidigare, positiva utvecklingen av de två senaste
decenniernas kamp för att minska den absoluta fattigdomen i landet.
Den kanske mest långsiktiga negativa effekten för alla barn i Nepal är de avbrott i skolgången som pandemin
förorsakat.
Artikeln vi hämtat informationen från hittar du på https://www.nepalitimes.com/latest/nepals-long-covid-impact-onchildren
Tuki Nepals arbete i Nepal behövs alltså än mer idag än före pandemin. Att vara fadder till ett skolbarn har blivit
väldigt viktigt nu när skolgången har varit sporadisk och många barn kommit efter eller helt slutat gå i skolan.
Sjukstugans långsiktiga och förebyggande arbete har också blivit än viktigare då det finns barn som inte får
tillräckligt med mat.
Dessutom har pandemin lett till att de små entreprenörerna på landsbygden, inte vågar eller har ekonomisk
möjlighet att satsa på att starta små byggföretag. Det är ju dessa entreprenörer som vår samarbetspartner Build up
Nepal, försöker hjälpa med att få i gång små byggföretag ute i byarna. Bankerna i Nepal har dessutom stoppat lån
till fattiga människor vilket lett till att bybor som vill bygga inte får låna pengar. Byggandet av nya
jordbävningsresilienta bostäder på landsbygden går nu långsammare därför att folk i första hand måste se till att
man har mat till sina familjer.
Björn Söderberg från Build up Nepal kommer på årsmötet att berätta om hur de tillsammans med en nepalesisk
bank försöker lösa detta.
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