
Styrelsens förslag till 

Verksamhetsplan 2023 för Tuki Nepal Society, Swede 

I  förra årets verksamhetsplan slogs fast att arbetet i Nepal var allt viktigare, särskilt mot 

bakgrund av den allvarliga ekonomiska recession som landet befann sig i efter pandemin. Vi 

fruktade även att det  skulle bli svårare att driva föreningens arbete pga av den ekonomiska 

situation som Sverige och Europa befinner sig i med bl a krig i Ukraina och energikris som 

följd.  

Tyvärr har våra värsta farhågor besannats. Nepals ekonomiska kris är idag djup. 

Arbetslösheten hög, inflationstakten likaså, inga banklån ges och byggbranschen har stannat 

av till mellan 70 och 90 procent. I Sverige har det blivit allt svårare att få ekonomiskt stöd till 

våra projekt från såväl organisationer och stiftelser som företag. Även en del faddrar har 

lämnat oss. 

 

Samtidigt ser vi att Nepal har utvecklats i positiv riktning under de 18 år Tuki varit aktiva. 

Hälso-och sjukvården har byggts ut, skolväsendet är bättre och nästan alla barn går i skolan, 

Återuppbyggnaden efter jordbävningen 2015 är avslutad och idag satsar många på 

jordbävningsresistenta hus. 

 

Med detta i bakhuvudet har styrelsen beslutat att göra rejäla omprioriteringar för att fortsatt 

driva en viktig verksamhet med mindre ekonomiska medel (och snabbt ökade kostnader i 

Nepal). 

 

Under 2023 kommer verksamheten fortsatt inriktas på fattigdomsbekämpning inom hälso-och 

sjukvård, utbildning för skolbarn och högre utbildning för flickor samt jordbävningsresistenta 

hus åt de mest utsatta. Verksamheten i Jyamrung minskar och vi satsar på att fortsätta socialt 

hjälparbete i Mahjigaun samt husbygge i södra Nepal i byn Pratapur samt en skolbyggnad i 

Chepangbyn Dumling i Dhading-distriktet. 

 

 

 

Hälsovård – Sjukstugan i Jyamrung 

Vi kommer att avsluta driften av sjuksugan i Jyamrung 31/12 2023. Processen att överlämna den till 
distriktsregeringen pågår för fullt. Att kunna överlämna en fint fungerande verksamhet till det 
nepalesiska folket efter 13 år är ett mycket positivt resultat av vårt arbete. Vi kommer att fortsätta 
driva healthcamps och tandvård även efter överlämnandet. Drift av sjukstugan är högsta prioritet 
under 2023. 

• Att driva Sjukstugan i Jyamrung till 2023-12-31 

• Att genomföra 1 Dental-camp för skolbarn och en Health Camp med inriktning på 

utbildning av personalen vi flera sjukstugor i Jyamrung-området. 

Insamlingsmål: 

• 365 000 kr för drift av Sjukstugan, inkl sjukfond och dental camp för skolbarn, 

 

 

 



Utbildning – Skolverksamheten 

Vi satsar främst på 

• Att stödja de svagaste barnen med sponsring av skolavgifter, materiel etc.   
Vi kommer att minska bidraget till detta projekt under 2023. 

 
Insamlingsmål: 

• 140 000 kr 

 

Återuppbyggnad 

Återuppbyggnaden efter jordbävningskatastrofen 2015 avslutades formellt (enligt det senaste 
regerings-beslutet) i december 2021. Inga bidrag från nepalesiska staten betalas längre ut. P g a av 
det ekonomiska läget i Nepal ges idag inga banklån till nystartade småföretag. Under 2023 kommer vi 
fortsätta att ekonomiskt och konsultativt stödja Build up Nepals arbete med att utbilda och stödja 
lokala entreprenörer/byggare och arbetet med att bygga jordbävningssäkra bostadshus. 

Det återstår idag ca 100 000 familjer som ännu inte byggt upp nya hem. De flesta av dessa bor mer 
isolerat och långt från samlade byar. De har därför inte fått hjälp då det varit både svårt och dyrt att 
bygga åt dem. Utanför jordbävningsområdet finns också hus att bygga, främst i 
översvämningsdrabbade områden som byn Pratapur. Vår partner Build up Nepal har en unik 
möjlighet genom sina 300 entreprenörer runt om på landsbygden att kunna hjälpa dessa mest 
utsatta familjer. Vi kommer därför stödja projektet ”Leave no one behind” samt samla in pengar till. 

• Stödja återuppbyggnaden för de mest utsatta (Projektet Leave no one behind) i Pratapur 
• Samla in pengar till en F-3 skola i byn Dumling i Dhading distriktet. 

 
 Insamlingsmål:  

• Totalt 500 000 kr för Leave no one behind och skolbyggnad. 

 

 

Unga kvinnors högre utbildning 

• Fortsätta sponsra de 2 flickor som vi började sponsra för Plus 2 under förra året 

Insamlingsmål: 

• 15 000 kr 

 

Indhus barnhem 

Indhus barnhem lades ner under 2021. Vi stödjer barnen (4 st ) med utbildning och vissa 

levnadsomkostnader. 

Finansieringen är klar med hjälp av privata sponsorer. 

 

Mikrofinansiering i Jyamrungområdet 

Projektet fungerar bra och utökas naturligt. Uppföljning sker (om möjligt) på plats under året. 


