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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.  

Styrelse 2020 
Ordförande  Kurt Johansson, kontaktperson Holili 
Vice ordförande  Maj Gustavsson 
Kassör     Uno Svaleryd 
Sekreterare   Eva Grönberg, solidarisk handel 
Ledamot   Sara Wallentin, kontaktperson La Textileria, Guatemala 
Ledamot    Elin Olofsson, media 
Ledamot    Christine Eriksson, kontaktperson Dagoretti 
Ledamot    Pia Mosten, kontaktperson Red Hill Baraka  
Ledamot    Kia Näslund 
Ersättare   Christina Book   
Ersättare   Abdelrahin Adelmotalib ”Abbe”, kontaktperson Tchad 
Revisor     Jan Rönngren 
Revisor     Olle Lundgren 
Ers. revisor   Solweig Richenberg 
Valberedning  Maria Mohlin  
Valberedning   Anna-Lena Stöök 

Möten och sammankomster 

Under 2020 har styrelsemöten hållits den: 16 januari, 17 februari, 15 juni, 31 augusti, 22 
september, 17 november. Årsmötet var den 9 mars. Då talade Christine Eriksson och visade 
bilder från skolorna i Kenya, Sara Wallentin berättade om projektet i Guatemala, Elin 
Olofsson talade om sitt författarskap och Maj Gustavsson berättade om sitt besök i 
Palestina. 
 
JIDCA deltog med information och försäljning av solidarisk handel på Glokala dagen på 
Mittuniversitetet i februari, därefter har andra tillställningar som JIDCA brukar delta på 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 
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och därmed ett bra tillfälle att rekrytera nya medlemmar. För 2020 visar den solidariska 
handeln ett underskott med ca 4 000 kr men resultatet är i realiteten något bättre då 
faktureringar för drygt 11 000 kr inte förfallit före årsskiftet. En annan förklaring är att lagret 
är något större än normalt. 
En del av den solidariska handeln sker på medlemsmöten och i vanliga fall på enskilda 
tillfällen som till exempel Nationaldagen och Brunflo hembygdsgårds höstmarknad men 
under 2020 har dessa varit inställda på grund av pandemin. 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 2020 

Resultatet för året är ett underskott på 62 tkr. Det egna fria kapitalet uppgår till 152 989 
kronor. Årets underskott beror i huvudsak på att styrelsen beviljat och utbetalt betydligt mer 
medel än tidigare år 124,2 tkr för 2020 jämfört med 60,8 tkr året före. På intäktssidan har 
medlemsavgifterna minskat med 14 100 kronor från 25 600 till 11 500 kronor. Erhållna gåvor 
har minskat marginellt med 3 000 kronor och fikaförsäljningen med 2600 kronor (uteblivet 
höstmöte). De rörliga kostnaderna är i stort sett oförändrade mellan 8 och 9 tkr. 
 
Den solidariska handeln visar ett underskott med 4 082 kronor. 2019 var det ett överskott på 
drygt 30 tkr. Resultatet för 2020 är i realiteten något bättre då föreningen har fakturerat för 
drygt 11 tkr som inte förfallit före årsskiftet. Marie Strömbeck har ett något större lager än 
normalt vilket också är en förklaring. Omsättningen för 2020 var oväntat god trots pandemin 
och uppgick till 170 tkr, jämfört med 202 tkr år 2019.  

 
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 
 
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. 
I den ena familjen har barnen nu gått ut grundskolan och två av barnen i familjen har även 
fått bidrag till en yrkesutbildning. Vi lämnar numera inga bidrag till den familjen. Den andra 
ensamstående kvinnan har 7 barn. 5 barn har gått ut grundskolan och två är kvar, för dem 
bekostar JIDCA skolkläder och skolmaterial. Av de som avslutat grundskolan har en pojke, 
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Jafet, fått en yrkesutbildning till elektriker och en flicka en kortare turistutbildning. En av 
flickorna, Theresia, började i våras en tvåårig internatutbildning till förskollärare. Skolan 
stängdes i mars, men har nu åter öppnats. Skolan är fortfarande öppen och Theresia har nu 
börjat sitt andra och avslutande år. Vår inriktning är att stödja barnen under grundskolan 
och till en ev yrkesutbildning. Ett utbildningsår på en yrkesutbildning med internat kostar ca 
13 000 kronor. 
 

Stöd till skolor i Kenya: 
 
Kiriko Special School 
Skolan i Kiriko ligger på landsbygden och är en skola 
för funktionshindrade, Den har ca 70 elever. Under 
2018 och 2019 har JIDCA bekostat en nybyggnad av 
sovsal och hygienutrymmen för skolans pojkar. 
Flickorna hade tidigare acceptabla lokaler medan 
pojkarnas var mycket undermåliga. I början av 2020 
besökte några medlemmar i JIDCA skolan och köpte då bland annat klädskåp till pojkarnas 
sovsal. Projekt med Kiriko avslutades under 2020. 
 
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.  
Deras lokaler har varit mycket dåliga, varför JIDCA i början av året bidrog med material så att 
skolan kunde göra betonggolv istället för jordgolv i de två klassrummen och bygga 
skolbänkar. Skolan stängdes i mars pga corona. I september fick vi beskedet att 
järnvägsbolaget som äger marken som skolan stod på, utan förvarning har rivet skolan och 
ställt inventarierna på gatan. I slutet av året kunde skolan öppna igen i nya lokaler men 
behovet av material och inventarier, med bl a skolbänkar, är mycket stort.   

    
Skolan i Dagoretti, utanför de nya lokalerna samt från ett klassrum. 
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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. JIDCA 
lämnade i början av året ett stöd på 10 000 kronor som användes till utrustning på skolan. 
Skolan stängdes av myndigheterna i mars och eleverna blev utan undervisning och lunch. En 
begränsad verksamhet startades efter sommaren för att ge undervisning för de som gick 
åttonde klassen och skulle ta sin examen vid årsskiftet. Verksamheten blev snabbt 
överbokad då skolan även serverade lunch. JIDCA har lämnat ett bidrag på 15 000 kronor till 
denna verksamhet. I Kenya kunde skolorna öppnas igen i slutat av året under förutsättning 
att det finns handtvättspunkter som är obligatoriska pga Coronan. 
 

La Textilería i Yalambojoch, Guatemala. 

JIDCAs projekt i Yalambojoch, en indianby i Guatemala, består av bidrag till en 
fritidsverksamhet för flickor i åldern 6-14 år. Den bedrivs på eftermiddagarna efter skolan 
och syften är att barnen skall aktiveras och inte bli hemma i passiviserande och i flera fall 
osunda miljöer. JIDCA bekostar lönen för en fritidsledare. Normalt deltager ca 40 flickor. 
När pandemin bröt ut i början på mars utfärdades utegångsförbud förutom för nödvändiga 
saker som arbete. Alla skolor stängdes och därmed även JIDCAs verksamhet. Vår 
fritidsledare blev den enda avlönade på kulturcentrumet där verksamhet bedrivs och blev 
centrats allt i allo. Successivt under hösten har verksamhet kunnat starta i mindre skala. 
Undantagstillståndet är upphävt från oktober månad, men skolorna får inte starta förrän 
efter årsskiftet. Fritidsverksamheten bedrivs nu med 12 flickor.  Fritidsledaren bistår också 
vissa elever med läxläsning. Undervisningen skall ju bedrivas på egen hand, vilket de flesta 
inte klarar med de läromedel som finns. 

 
 
Maria Aracely syr korsstygn. 

 
 

 
 
 



 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

 6 (6) 

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 
volontärer och har för närvarande drygt 40 elever. Eleverna har i huvudsak fysiska handikapp 
och behöver hjälp både för att komma till skolan och i skolan. JIDCAs insats på 15 000 kronor 
kommer att ge lön till en lärare och två volontärer under knappt ett år. Stödet har getts från 
slutet av 2020. 
  

 

 
Elever på Kounougou skolan för barn med funktionsvariationer i flyktinglägret. 
 

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 2021 / JIDCAs styrelse 

 


