Oktoberbrev från Evangeliska Östasienmissionen
Reseberättelse från projektbesök i Kina av Annelie Sköld

Barn på förskolan Tiantianle i Pucheng
EÖM har under 2016-2017 haft två pågående sociala projekt och ett projekt under uppstartande i Kina. Det första är ett projekt där EÖM, med Finansiering från Welins Missionsfond, har
stött etablerandet av ett rehabiliteringscenter i Gula baneret i Inre Mongoliet. Det andra är ett
sedan länge etablerat stöd till en förskola i Pucheng som drivs av den lokala kyrkan. Där har
medlen från Sverige, som kommer från secondhand-butiken Fyndplatsen i Tranås, hjälpt till att
stödja barn med olika funktionsnedsättningar. Det projekt som är under uppstartande är ett
Sida-Finansierat projekt fokuserat på organisationsutveckling för kyrkor som är intresserade
av att utöka sitt sociala engagemang genom att hjälpa dem driva ett projekt för barn med kognitiva funktionsnedsättningar. Detta projekt liknar det vi genomförde i Shangqiu 2014 med
bl.a. utbildning för volontärer för att hjälpa familjer med barn som har särskilda behov.
Under våren 2017 -ick jag i uppdrag att besöka dessa tre projekt i Kina. Mitt första stopp var Gula baneret. Det ligger ca sju timmars bilresa från Beijing. Avsikten med mitt besök var att följa upp och kontrollera att slutfasen av projektet hade genomförts. Jag besökte rehabiliteringskliniken och kunde konstatera att Dr Mengke Batu som länge varit vår kontaktperson, har köpt in den rehabiliterings-utrustning som han och EÖM efter rekommendationer från Johanna Blom, en svensk sjukgymnast som besökt Gula baneret och föreläst för de kinesiska läkarna och sjuksköterskorna, kommit överens om. På
kliniken behandlar han patienter för en förhållandevis billig avgift. Besöket och diskussionerna med
Mengke kommer att vara underlag för min slutrapport till Welins fond.

Det andra besöket var i Pucheng i provinsen Shaanxi. Här var mitt uppdrag att följa upp hur medlen
används, vilken effekt vårt stöd har och hur vi kan maximera effekterna av vårt engagemang. Dessutom
behövde en del administrativa frågor klargöras. I Pucheng togs jag emot av pastor Jia och pastor Liu
som haft nära kontakt med EÖM under många år. Pastor Jia har även besökt Sverige vid några tillfällen.
Förskolans rektor fru Wen visade runt och jag -ick träffa alla barn och förskolelärare. Förskolan får
ekonomiskt stöd från Sverige sedan många år och har därför kunnat anställa extra personal som behövs som extraresurser då förskolan varje år tar emot barn med funktionsnedsättning som behöver
extra omsorg. Däremot har de inga utbildade speciallärare. Jag diskuterade med rektor Wen hur vi kan
förbättra situationen för barnen med särskilda behov ytterligare. Man skulle t.ex. kunna skicka några
lärare på kurser i specialpedagogik. Detta är något som kommer att diskuteras vidare.
Det tredje besöket var i Shanghai där jag träffade representanter för China Christian Council i deras
vackra kontorsbyggnad i anslutning till en gammal kyrka byggd av engelsmännen redan 1869. Det som
stod på agendan här var att gå igenom projektansökan, ansvarsfördelning, kontrakt m.m. inför projektstarten som beräknades ske under hösten 2017. På mötet deltog Paul Wang, chef för CCC’s avdelning för socialt arbete, som EÖM har samarbetat med i många år och i ett -lertal projekt, samt Leo Liu
och Sylvia Cao, båda projekthandläggare på CCC.
Vi diskuterade ingående
det nya projekt som ska
påbörjas i städerna Xuchang och Jiaozuo i provinsen Henan.
S a m m a nf a t t ni ng svi s
var det en resa full av
intressanta möten och
b r a d i s k u s s i o n e r.
Många frågetecken
kunde klaras ut och nya
mål för våra fortsatta
samarbeten kunde sättas upp. Jag har under
året haft mycket kontakt med represen-tanter från projekten både
i Gula baneret,
Annelie Sköld tillsammans med pastor Jia och rektor Wen.
Pucheng och med CCC. Det har varit många e-mail fram och tillbaka, SMS och chattar via Wechat
(ungefär den kinesiska motsvarigheten till Facebook), både i skrift och tal. Dessa är ovärderliga
kommunikationsverktyg, men man kan inte komma ifrån att det ofta är lättare att diskutera
frågor och lösa problem sittande tillsammans kring ett bord och med dokumenten framför sig
på papper.
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Tack för förbön och gåvor!
Gåvor kan sättas in på EÖM:s pg-konto 5 02 15-3

