Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto för
perioden den 1 januari – 31 december 2019

Verksamhetens inriktning
Katastrof- och utvecklingskontot styrs genom dess stadgar. Kontots målsättning är att förmedla
humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och att lämna stöd till mer långsiktiga
internationella utvecklingsprojekt.
Verksamhetens finansiering
Katastrofkontots verksamhet har allt sedan början vilat på kollekter, små och stora gåvor samt arv.
Sedan 2015 går tre större församlingskollekter under året – påsken, Eugeniadagen i september och
julen – till Kontot. Likaså går till Kontot kollekterna vid barnens Första Heliga Kommunion och vid
Ungdomskonfirmationen samt gåvor till prästerna vid förrättningar såsom dop, vigsel och
begravning (mässtipendier).
Styrelse
Katastrofkontot administreras av en styrelse, som i enlighet med stadgarna utses av Pastoralrådet.
Under 2019 bestod styrelsen av följande personer.
Johan Appelberg, ordförande
Per Fröberg, sekreterare
Margareta Kellner Solli, ekonomiansvarig
Ulrika Rebhan
Christoffer Wedebrand
Enligt Katastrofkontots stadgar tecknas Kontots firma av två styrelseledamöter i förening.
Sammanträden
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden. Härutöver har styrelsens ledamöter
haft en löpande kontakt.
Viktigare händelser under året
Katastrofkontots arbete
Liksom tidigare anser styrelsen att det är viktigt att Katastrofkontots verksamhet blir tydlig och
synlig i församlingen och bland församlingsmedlemmarna. Verksamheten är emellertid inget
självändamål. Syftet är att kunna verka som församlingens biståndsorgan, dvs. församlingens hjälp
till utsatta människor i olika delar av världen. Informationsgivningen är därför angelägen. På
församlingens hemsida finns information om Kontot och dess verksamhet. Där finns också senaste
verksamhetsberättelsen.
Katastrofkontot har under året haft notiser i S:ta Eugenias kyrkoblad om de specialdestinerade
kollekterna vid påskdagarna, Eugeniadagen och juldagarna samt iordningställt skärmutställningar
för kyrktorget om dessa kollekter.

För att också informera församlingsmedlemmar knutna till kapellförsamlingen vid S:ta
Ragnhildskapellet, Blackeberg, sätts skärmutställningarna om de specialdestinerade kollekterna
(påsk, Eugeniadagen och jul) även upp i anslutning till kapellet vid Josephinahemmet.
Katastrofkontots tryckta informationsbroschyr finns tillgänglig på kyrktorget, på
pastorsexpeditionen och på Josephinahemmet.
Att Katastrofkontot är en levande och viktig del i församlingen bekräftas av att
församlingsmedlemmar ibland testamenterar en pengagåva till Katastrofkontot. Dessa gåvor utgör
en värdefull intäkt för Kontot, och därmed för stödet till utsatta människor. För att sprida kännedom
om denna möjlighet att stödja Kontots verksamhet har Kontot utarbetat en broschyr om hur man
kan testamentera till Katastrofkontot. Broschyren finns tillgänglig på kyrktorget,
pastorsexpeditionen och Josephinahemmet.
Katastrofkontot styrs av dess stadgar. För att operationalisera dessa stadgar till en vägledning i
Kontots praktiska arbete pågår ett arbete med utarbeta interna riktlinjer för Katastrofkontot.
De tre för Katastrofkontot specialdestinerade kollekterna innebär att ett förhållandevis stort belopp
kan ges till den bestämda mottagaren. Kontot har också genom åren haft inriktningen att om möjligt
återkomma med stöd till viktiga ändamål. Så gäller att Kontot under flera år i rad lämnat stöd till ett
visst angeläget ändamål. Ett arbete med att ta fram en struktur avseende sådant återkommande stöd
pågår.
Ett antal församlingsmedlemmar och andra har under året skänkt mindre och större penningbelopp
till Katastrofkontot. Kontot har med anledning härav skickat ett 90-tal tack- och minneskort. Under
året har nya tackkort tagits fram.
På kyrktorget i S:ta Eugenia katolska kyrka finns en staty formgiven av konstnären Mats Åberg och
föreställande den barmhärtige samariern (Luk. 10:25-37). Denna staty illustrerar på ett fint sätt
Kontots verksamhet. Fotografier, tagna ur olika vinklar, av denna staty utgör därför omslagsbild till
Kontots broschyrer och tackkort.
Insamlade medel
Katastrofkontots intäkter ligger fortsatt på en hög nivå. Många församlingsmedlemmar skänker
regelbundet pengar till Kontot. Den goda viljan att stödja Katastrofkontot innebär att betydande
belopp varje år kan lämnas som stöd till utsatta människor världen runt.
När en församlingsmedlem avlidit förekommer det att de anhöriga meddelar att eventuella
minnesgåvor gärna kan skänkas till Katastrofkontot. Kontot är mycket tacksamt för den generositet
som visas i dessa sammanhang.
Övrigt
Katastrofkontot genomför sina utrikes utbetalningar av stöd genom Handelsbanken. Den 1 juli 2019
införde Handelsbanken begränsningar i möjligheten att överföra pengar till vissa länder. Det gäller
länder banken bedömer vara ”riskländer”. Med detta menas länder där banken anser att det finns
risk för penningtvätt, terrorfinansiering eller annan kriminell verksamhet. Enligt bankens mening
utgör flera länder i bl.a. Mellanöstern och Afrika ”riskländer”. Detta har tvingat Kontot att försöka
hitta andra vägar att förmedla stöd, antingen genom andra penningförmedlare än Handelsbanken
eller genom skicka medlen till annan mottagare för vidarebefordran till den egentliga mottagaren.
Handelsbankens restriktioner har försvårat Katastrofkontots arbete.

Ekonomisk översikt
Översikt över de senaste åren, avrundade belopp
År
2019
2018
2017
2016
2015

Insamlat belopp
436.600 1)
640.400
428.000 2)
711.300 3)
407.600 5)

Utbetalat stöd
489.900
656.200
455.800
633.500 4)
417.400

1) Inkl mässtipendiefonden (14.000)
2) Inkl arv (50.000)
3) Inkl arv (100.000) och Domkyrkoförsamlingens adventsmarknad (104.131)
4) Inkl Domkyrkoförsamlingens stöd till JRS (104.131)
5) Inkl arv (15.100)

Övrigt
Från och med 2018 lämnar församlingens ekonomiråd i efterhand bidrag till Katastrofkontot för
Kontots faktiska administrativa kostnader föregående verksamhetsår. Ekonomirådets stöd innebär
att varje krona som lämnas till Katastrofkontot kan lämnas vidare som stöd för utsatta människor i
världen. Ingenting av de insamlade medlen går till annat än stöd.
I slutet av 2018 beslutade Ekonomirådet att medlen i den s.k. mässtipendiefonden i församlingens
bokföring skulle föras över till Katastrofkontot. I början av 2019 tillfördes Kontot sålunda 14.000
kr.
Med anledning av p Josef Höfners bortgång i mars 2019 beslutade församlingens präster att
eventuella minnesgåvor skulle gå till Katastrofkontot. På detta sätt insamlades 30.115 kr.
Lämnat stöd
JRS (Jesuit Refugee Service – Jesuiternas flyktingverksamhet)
Under lång tid har Katastrofkontot understött projekt som genomförs av JRS. Sedan många år har
Kontot bidragit till finansieringen av JRS-projekt i Ostasien. Detta har fortsatt under 2019. 2018 års
julkollekt, som utbetalades våren 2019, gick till JRS/Bangkoks arbete med stöd till internflyktingar
i södra Filippinerna. 2019 års julkollekt gick till JRS/Bangkoks stöd till internflyktingar i Myanmar
(Burma). Detta projekt avser främst skolutbildning. Kontot har flera gånger tidigare lämnat stöd till
detta projekt.
Caritas
Katastrofkontot stödjer också genom Caritas hjälparbete. 2019 års påskkollekt gick sålunda till
Caritas hjälp med återuppbyggnaden av den stridshärjade staden Aleppo i Syrien. Projektet avser
bl.a. matdistribution till befolkningen, medicinsk vård, utbildning och sociala insatser. Kontots stöd
kanaliserades genom Caritas/Sverige.
Jesuit Worldwide Learning (JWL)
JWL är jesuiternas distansutbildningsprogram på högskolenivå för människor i flyktingläger. Ett
antal jesuituniversitet lägger upp utbildningsprogram på nätet. Även Newmaninstitutet i Uppsala är
knutet till detta JWL-arbete. Under lärarledning kan studenter i flyktingläger på ett stort antal
platser studera via nätet och därefter avlägga högskoleexamen. 2019 års kollekt på Eugeniadagen
gick till detta ändamål.

Stöd till romer
Även under 2019 har Katastrofkontot på ett tydligt sätt engagerat sig i att stödja romer i deras
hemländer. För Katastrofkontots del gäller det romer i Rumänien och Slovakien. Projekt Elijah i
Rumänien leds av jesuitpater Georg Sporschill och Ruth Zenkert från Jesuitmissionen i Wien.
Projektet syftar till att i tre byar i centrala Rumänien stödja den romska befolkningen. Där finns ett
socialcenter där barnen får hjälp med bl.a. skolarbetet. En viktig del i Projekt Elijah är en
musikskola för romska barn och ungdomar. Genom att lära sig spela och sjunga stärks de ungas
självkänsla. Skolan bidrar också till samverkan mellan romer och icke-romer. En annan viktig del är
trädgårdsutbildning. Byborna lär sig odla de basgrödor som de själva behöver. Trädgårdsprojektet
är ett exempel på jesuiternas metod med hjälp till självhjälp.
Under ett par års tid har Katastrofkontot också lämnat stöd till den romska byn Lomnicka i
Slovakien. Under 2019 har Katastrofkontot fortsatt församlingens stöd till dessa utsatta människor.
Verksamheten i församlingen leds av kyrkoherde Martin Pasiar och sr Magdalena Sumilasova.
Församlingsinvånarna är till 99,5 procent romer och byn är mycket fattig. Stödet 2019 gällde,
liksom 2018, finansieringen av två veckolånga sommarläger för romska barn. Syftet med lägren var
att barnen under en tid skulle få komma bort från sin vardag i byn och att stärka dem i deras
katolska tro. De gåvomedel som insamlades med anledning av p Josef Höfners bortgång gick till
detta stöd till de romska barnen i Lomnicka.
Övrigt stöd
Stödet till Sr Aquillinas skolverksamhet i Tanzania har fortsatt. En viktig del i denna verksamhet är
att ordna skolgång för barn i befolkningsgruppen masajer. Under 2019 har stödet avsett
skolavgifter. Genom en specialdestinerad gåva till Kontot har en elevs fyra år i Secondary School
finansierats.
Under 2019 har Sr Aquillina av sin kongregation fått uppdraget i stället för skolverksamheten i
Tanzania leda S:t Clares kloster i Kenya. Detta kloster drabbades för något år sedan av en
förödande brand. Under 2019 har Katastrofkontot lämnat stöd till visst återuppbyggnadsarbete i S:t
Clares kloster.
Katastrofkontot har under flera år lämnat stöd till fr Joseph Kamoga och hans församling Queen of
Peace Kazosi i Uganda. Under 2019 har fr Joseph lämnat den församlingen och av biskopen
förordnats till kyrkoherde i en annan församling i Uganda, S:t Kizito Luvule. För att underlätta
prästernas pastorala arbete i denna geografiskt stora landsortsförsamling har Kontot lämnat stöd för
anskaffning av en motorcykel för prästernas bruk.
Annat samarbete
Katastrofkontot har fortsatt samarbetet med Stiftelsen Anna och Antonio Oreglias fond. Detta har
lett till att stiftelsen, genom Katastrofkontot, på ett substantiellt sätt kunnat stödja ett projekt i
gränsområdet mellan Thailand och Myanmar (Burma) även under 2019. Projektet drevs tidigare av
JRS/Bangkok. För ett par år sedan överlämnade JRS ansvaret för projektet till det regionala
utbildningsdepartementet i Karenn-staten i Myanmar. Stiftelsens stöd förmedlas dock fortfarande
genom Katastrofkontot och JRS/Bangkok. Projektet gäller skolutbildning för barn med särskilda
behov.
Utbetalat stöd och samarbetsparter
Ekonomi
Anges i kronor, ( ) är föregående år
− Ingående balans 2019 (SHB+pg)

136.086 (151.902)

− Utgående balans 2019 (SHB+pg)

76.697 (136.086)

1. Gåvor i kollekthåven i kyrkans mässor vid kollekter avsedda för Katastrofkontot, 197.750 kr
(201.205). Inför beslut och utbetalning adderas till detta de medel som för ändamålet satts in på
Kontots plusgiro. Plusgiromedlen ingår i punkt 3 nedan.
− Julkollekten 2018
54.215 (68.915)
− Första kommunion och Ungdomskonfirmation 2019
18.422 (24.535)
− Påskkollekten 2019
95.246 (79.556)
− Eugeniadagen 2019
29.867 (28.199)
− Julkollekten 2019
(ej klar) (67.925)
2. Arv
3. Enskildas löpande och särskilda gåvor, avrundat
4. Överföring av Mässtipendiefonden
5. Ekonomirådets bidrag för att täcka Kontots adm.kostnader
6. Kontots administrativa kostnader 2019

– (–)
417.000 (444.800)
14.000
5.573 (–)
6.054 (5.573)

Lämnat stöd
Under 2019 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande (avrundade belopp):
•
•
•
•
•
•
•

JRS/Bangkok för projekt Mindanao, Filippinerna, 2018 års julkollekt: 99.000 (–).
Caritas/Sverige för återuppbyggnad av Aleppo, Syrien, 2019 års påskkollekt: 120.000 (–)
JWL för distansutbildning i flyktingläger, 2019 års kollekt på Eugeniadagen: 75.300 (–)
Fr Joseph Kamogas församling S:t Kizito Luvule, Uganda, anskaffning för pastoralt stöd:
19.500 (104.300)
Projekt Elijah, jesuitlett projekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien: 52.800 (99.700)
Församlingen i byn Lomnicka (sr Magdalena Sumilasova), Slovakien, för stöd till romska
barn: 53.400 (53.600)
Kongregationen Little Sisters of S:t Francis i Tanzania och Kenya (Sr Aquillina Mwithi) för
elevavgifter och stöd till återuppbyggnad av klosterverksamhet: 69.900 (94.600)

Sammantaget har Katastrofkontot under 2019 lämnat ekonomiskt stöd till olika projekt m.m. med
ca 489.900 (656.200).
2018 års julkollekt (kollekthåvsmedel och inbetalningar till plusgirot, totalt 67.925) betalades ut till
JRS/Bangkok under våren 2019. Julkollekten 2019 – till JRS/Bangkok för stöd till internflyktingar i
Kachin i Myanmar – var vid utgången av 2019 ännu inte redovisad till Kontot. Denna kollekt
kommer att betalas ut till JRS under våren 2020.
Utöver detta har Katastrofkontot förmedlat bidrag om ungefär 208.000 kr från Stiftelsen Anna och
Antonio Oreglias fond till Karenn-statens (Myanmar) projekt om stöd till barn med särskilda behov.
Stockholm i januari 2020

Johan Appelberg

Per Fröberg

Ulrika Rebhan

Christoffer Wedebrand

Margareta Kellner Solli

