










Insamlingsstiftelsen Ankaret 
Årsredovisning för 2016 

Resultat: Fän-e barn som lockas till droger och kriminalitet. 

6(26) 

Risker: Hög driftkostnad. Utmaningen är att göra vatje team självförsö1jande med lokala medel. 

JUCUM MEDELLIN 

Kontaktperson Enith Diaz 

Arbetet går vidare med barnhemmet i Medellin och man har väl anpassat sig till de nya 
bestämmelserna. Allt är nytt och fint och barnen tycks trivas mycket bra. Här finns 40 - 4 5 barn i 
olika åldrar. Som tidigare fortsätter den uppsökande verksamheten på: gatan för uteliggare och 
gatubarn. AS stöder här även ledare och studenter som läser yrkeskurser vi universitet. Några 
gånger om året gör man "brigader" i flyktingområden då: man har med sjukvå:rdsteam. En av dessa 
platser heter Ure och här har en skola byggts med tre salar. 

CONFRATERNIDAD CARCELARJA DE COLOMBIA 

Kontaktperson Lacides Hernandes 

Kärnverksamheten är att REHABILITERA FÅNGAR på 93 anstalter i olika delar av Colombia. 
Våra 1 200 medarbetare är väl kända bland landets 120 000 fångar. För fångarna betyder det att 
man väljer andra vägar än de man hittills gått. 
De ena verksannna metoden är AP AC som är hämtat från Brasilien som innebär att fången vårdas 
och förbereds för tiden efter fängelset. Resultatet av arbetet är att återfallet oftast mer än halveras. 
Denna typ av at·bete har varit mycket lyckosam på kvinnofängelset Pedegal. Under året har våra 
medarbetat·e utökat detta till det stora stadsfängelset Bella Vista i Medellin. Här berörs omkring 
500 fångat·. Kan vi bara hitta resurser vill vi starta på: ännu fler fängelser. 
Resultat: Färre återfall till fängelserna och ett normalare land. Fäne fmniljetragedier. 

Den andra metoden heter La Peregerinaacion. Vi översätter den till Fångens pilgrimsfärd. 
Studiematerialet är framtagits av den globala organisation Prison Fellowship. Under 8 veckor går 
fången igenom en kurs som utgår från Markusevangeliet. På slutet utmanas fången att ta ställning 
till Jesus. De flesta säger ja och lovar samtidigt inför Gud och medfångar att aldrig gå tillbaka till 
kriminalitet och droger. Över 2 000 fångar tog ställning vaij e månad under 2016. Kontroversiellt? 
Visst men ett ekonamist mirakel för Colombia om de flesta håller sitt löfte. Under vårt besök i 
oktober träffade vi några hundra av dem. Några stod mycket högt i hierarkin inne i fängelset. 
Resultat: Fäne brott och färre fångar på sikt. Fler barn som fullföljer skolan. 

Försoning mellan offer och förövare fmisätter och blir allt viktigare nu när fredsprocessen kommer 
i gång. Här har AS en anställd som försöker klara detta svåra uppdrag. Förövaren har väl allt att 
vinna men vad tjänat· ett offer på att förlåta? Sina döda får de inte igen men för många har det varit 
starten att fortsätta leva vidare utan att vara lmnslagna av bitterhet. 

STÄDA INSIDAN 

Ett projekt tillsammans med Medellins kommun. 
Alla kan se att gator och torg i Colombia är välstädade. Bra påhitt av en politiker i Bogota. Kostar 
en del men ingen vill ha tillbaka den skitiga tiden. När en tolvårig pojke säger att "när jag blir stor 
skall jag bli cicario" (yrkesmördare). Då är insidan skadad. Med detta som bakgrund föreslog vi 
följande: Anställ 1000 fd fångm som "bytt sida". 












































