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JIDCA – Jämtlandsgrupp för internationellt samarbete är en ideell
och obunden organisation, som har funnits sedan 1984.
JIDCA samlar in pengar genom gåvor, medlemsavgifter, lotterier, fikaförsäljning och
solidarisk handel. Alla pengar som JIDCA samlar in går direkt till projekten. De projekt som
JIDCA stödjer riktar sig till kvinnor och barn. Det handlar bland annat om att betala
skolavgifter för elever, eller stötta skolor med renoveringar, skolmaterial eller skolmat.
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Möten och sammankomster
Under 2021 har styrelsemöten hållits den 12 januari, 1 mars, 22 mars, 24 maj, 23 augusti, 20
september, 6 oktober, 11 november plus öppet möte den 20 oktober med tema
Ensamkommande från Afghanistan. Digitala utskick med aktuell information till medlemmar
i juni och oktober. Årsmötet var den 25 mars och hölls digitalt. De flesta övriga tillställningar
som JIDCA brukar delta på har varit inställda på grund av Corona pandemin.

Solidarisk handel
Den solidariska handeln fyller flera syften, dels ger ett bidrag till JIDCAs projekt, dels ger den
arbetstillfällen där produkterna tillverkas då det är Fair trade produkter som säljs. Slutligen
ger den solidariska handeln en möjlighet att berätta och informera om JIDCAs verksamhet
och därmed ett bra tillfälle att rekrytera nya medlemmar. Den solidariska handeln har varit
omfattande med en försäljning på över 222 000 kronor och redovisade ett överskott på
41 397 kronor. En del av den solidariska handeln sker på medlemsmöten och i vanliga fall på
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enskilda tillfällen som till exempel Nationaldagsfirandet på Jamtli och Brunflo
hembygdsgårds höstmarknad men under 2021 har dessa varit inställda på grund av
pandemin. Enda tillfället har varit på Lyransgårdens julmarknad i Fåker. Den största delen av
solidariska handeln sker kontinuerligt genom Marie Strömbecks försäljning till tre ICA butiker
(i Ottsjö, Undersåker och Järpen), på STF´s fjällstugor, på Vålådalens fjällstation, Edsåsdalens
Sportbod, Ljungdalens vandrarhem samt i hennes hem i Vålådalen i den s.k. Världsbutiken.

Bokslutskommentar 2021
Årets verksamhet ger ett överskott med 8 961 kronor. Den solidariska handeln har varit
omfattande med en försäljning på över 222 000 kronor och redovisade ett överskott på
41 397 kronor. Intäkterna från gåvor minskar succesivt och uppgår i år till 40,3 tkr, en
minskning med 20 tkr från 2020. Bidragen till biståndsprojekten uppgår till 85,3 tkr. De har
finansierats med sparade medel 20,7 tkr, årets gåvor 40,3 tkr och resten 24,3 tkr ur
överskottet från den solidariska handeln.

Medlemmar och medlemskap
Föreningen har drygt 110 medlemmar. De flesta bor i Jämtland, men det finns också
medlemmar i många andra orter runt om i Sverige.
JIDCA är medlem i Forum CIV (fd Forum Syd).

Projekten:
Holili, Tanzania

Theresia.

Från förskola där Theresia utbildar sig.

JIDCA har under många år stöttat två ensamstående kvinnor i Holili med många barn, dels
genom bidrag till barnens skolgång dels genom att försöka ge mödrarna en egen försörjning.
3 (7)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Alla barnen har gått igenom primary school (grundskolan) och ett antal av dem har även gått
secondary school. Tre av barnen har även fått bidrag till en yrkesutbildning. Två har fått en
yrkesutbildning till elektriker och en flicka en kortare turistutbildning. Under 2021 har vi haft
två elever i utbildning. Peter som är det yngsta av alla barn och Theresia som gått en
grundläggande utbildning på två år till förskollärare. Peter är för närvarande sjuk och har
inte slutfört sin utbildning. Theresia har fått mycket fina vitsord från utbildningen och hon
rekommenderas att fortsätta ett år till för att få en fullständig diplomutbildning. JIDCA har
beviljat detta.

Theresia tillsammans med övriga elever på förskollärarutbildningen.

Stöd till skolor i Kenya:
Ngando School, Dagoretti
Ngando School är en privat grundskola i Dagoretti i slummen i Nairobi med ca 100 elever.
Den vänder sig till barn som inte har råd med de kostnader som det medför att gå i en statlig
skola. Den finansieras med bidrag och vissa skolavgifter, för de som har möjlighet att betala.
Skolan stängdes i mars 2020 pga corona. I slutet av 2020 kunde skolan öppna igen i nya
lokaler, efter att järnvägsbolaget som äger marken som skolan stod på, utan förvarning rev
skolan och ställt inventarierna på gatan. Behovet av material och inventarier, med bl a
skolbänkar, var mycket stort. Undervisningen pågår nu som vanligt. Styrelseledamoten i
JIDCA Christine Eriksson besökte Ngando school i april 2021 och överlämnade bidrag på
15 000 kr till skolan för skolbänkar, skolböcker, köksredskap och tvättmöjligheter, som de är
mycket tacksamma för. Pandemin försvårar dock verksamheten, eftersom många föräldrar
mist sina jobb och inte längre har råd att bistå med skolavgifter, mat mm för eleverna.
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Rektorn tillsammans med några av eleverna
som tackar för skolböckerna mm.

De nya bänkarna i klassrummet.

Red Hill Baraka School
Red Hill Baraka School är en annan privat grundskola i Nairobis slum med ca 180 elever. Den
har i likhet med Ngando School inte heller något statligt stöd, men har egna lokaler och en
viss möjlighet till egen odling. Den finansieras på samma sätt som Ngando School. Christine
Eriksson från JIDCA besökte i våras även den här skolan. JIDCA har lämnat ett bidrag på
15 000 kronor till bygge av toaletter för de yngre barnen på skolan.
Skolan tackar för stödet från JIDCA till toalettbygget. Corona-pandemin har ställt skolan inför
många utmaningar, säger man, men de har klarat situationen.

De nya toaletterna för de yngre barnen.
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La Textilería i Yalambojoch, Guatemala.
JIDCAs projekt i Yalambojoch, en indianby i Guatemala, består av bidrag till en
fritidsverksamhet för barn och ungdom i åldern 6-14 år. Den bedrivs på eftermiddagarna
efter skolan och syftet är att barnen ska aktiveras och inte bli hemma i passiviserande och i
flera fall osunda miljöer. Normalt deltager ca 40 flickor. Verksamheten har under året
påverkats av pandemin på flera sätt. Skolan har varit stängd under stora delar av året och då
har fritidsverksamheten varit den enda gemensamma verksamheten för flickorna.
Undervisningen ska då bedrivas på egen hand, vilket är svårt med de läromedel som finns.
Flickorna har kunnat få hjälp med läxläsning i fritidsverksamheten. Antalet deltagare i
verksamheten har varierat under året pga av offentliga restriktioner. Under året har JIDCA
bidraget med 40 000 kr till verksamheten.

Några av flickorna broderar blusar.

Barn med funktionsvariationer i flyktingläger, Tchad
JIDCA samarbetar i detta projekt med Sudan Volunteer Organization (SVO). SVO har öppnat
Tchads första skola för elever med funktionsvariationer i ett stort flyktingläger i Tchad på
gränsen till Sudan. I lägret bor 21 000 flyktingar. Skolan drivs ideellt av några lärare och med
hjälp av volontärer. Skolan har under 2021 haft drygt 60 elever. Eleverna har i huvudsak
fysiska handikapp och behöver både hjälp i skolan och för att komma till skolan. JIDCAs
bidrag har gått till en lärare och två assistenter, som hämtar barnen till skolan och hjälper
dem i skolan.
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Kounougou skolan i flyktinglägret i Tchad.

Tack
•
•

Ett stort TACK till alla trogna bidragsgivare, föredragshållare, ansvariga för solidarisk
handel och alla andra som på olika sätt medverkat till att JIDCA kunnat stödja kvinnor
och barn i andra länder.
Ett varmt TACK till alla medlemmar och andra JIDCA-vänner som vid möten av olika slag
ställer upp och hjälper oss att ordna en trivsam miljö med servering av kaffe och
hembakt bröd.
Östersund januari 2022 / JIDCAs styrelse
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