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Ordförande har ordet / Börje Erdtman
Den lilla röda stugan låg isolerad på en ö i 
Bottenhavet. Familjens fridfulla gömställe. Så 
uppenbarade sig Sven Bergholm med buller 
och bång. Samtalet gällde hur vi skulle kunna 
få till ännu mer medel till arbetet i Colombia. 
Jag kom dit första gången 1993 och det hade 
hänt en del. Nu 1996 togs beslutet att starta en 
stiftelse med 90-konto. 1997 första året med 
Ankarstiftelsen. Nu ser vi tillbaka på 20 års 
verksamhet. 

Så startade det hela med konserter, skolbe-
sök och insamlingsmöten. Företagsbesök var 
också givande. Bäst var Prisma teknik (deras 
tryckknappslådor vid övergångställen känner 
alla till) som under många år gav mer än en 
miljon kronor.

 Vi snubblade på fotbollsgeneralen Lennart 
Johansson som ledde till Sven Tumba som 
ledde till Lill- Babs som ledde till åtskilliga 
konserter. Bara Barbros insatser gav omkring 

7 000 barn skolplats. Ett fint kantarellställe 
ledde till Lasse Holm som ledde till Lotta Eng-
berg, Hasse Andersson, Gladys del Pilar, Jessi-
ca Andersson och många fler av Sveriges mest 
kända artister. Alla ställde upp gratis för att 
barnen skulle få skolor. Vår second hand-butik 
i Örebro började trögt men levererar allt mer. 
Senaste överskottet var 340 000 kr.

Något år hade vi mer än 300 framträdanden 
i skolor, kyrkor, Rotary och högskolor. Tidning-
ar har under årens lopp skrivit åtskilligt om 
vårt arbete och i Lill-Babs minnesprogram 
medverkade vi. Detta gör att allt fler känner 
till vårt arbete.

GATUBARN OCH SKOLBYGGEN
Varje år har volontärsresor gjorts för dem som 
vill bygga skolor, göra sjukvårdsinsatser eller 
jobba med vatten. Ibland så många som 100 
personer har besökt landet under ett år. 

Först var det gatubarnen och skolbyggena 
som fångade vårt intresse. Sven Lindbom kom 
oss till hjälp med en unik byggmetod och den 
har verkligen gjort 
succé.  Olika team re-
ser ut och bygger. Mest 
känd är väl Jon Olson 
som reste med Delér 
måleri och Blå huset. 
Åtta salar blev det och 
en film som hundratu-
sentals personer sett. 
Jon Olson har miljoner 
följare. Givarna till 200 
skolor kommer från 
olika sammanhang. 
Ärvda pengar, företag-
spengar, insamlingar i 
skolor och kyrkor. 

Först var det Ama-
zonas som fick del av 
skolorna. Vi fraktade 
materialet på floden 
och byggde i Colom-
bia, Peru och Brasilien. 
En av skolorna heter 
Drottning Silvias skola och tavlan är överläm-
nad och hänger på Stockholms slott. Numer 
byggs mest i La Guajira som är Colombias 
nordligaste delstat. En halvöken med en stor 
befolkning av Wayuufolket. 

På berget Sierra Nevada de Santa Marta bor 
flera grupper av ursprungsfolken i sina avlägs-
na dalgångar. Militären har med helikopter 

hjälpt oss upp med materialet. Freden med 
FARC- gerillan har inneburit att deras soldater 
skall göra samhällstjänst. Nu vill de ha hjälp av 

oss i fredsprocessen 
med att bygga skolor. 
Kontroversiellt, visst, 
men behöver bar-
nen skolor och folket 
försoning passar det 
Ankarstiftelsen.  

 Så var det det 
smutsiga vattnet som 
utmanade oss. Om-
kring 200 brunnar 
borrades i Amazo-
nas. Inte alla gav bra 
vatten och inte alla 
sköttes om på ett bra 
sätt. Vi hade tröttnat 
på detta när Sara och 
Katarina från KTH kom 
med och lärde oss 
rena vatten. Lång-
samfilter genom sand. 
Känt sedan 150 år i 
Sverige. Senaste tre 

åren har vi jobbat med keramiska filter. Filtret 
monterades först i en av favelorna kring Ancla 
Center i Medellin och 200 familjer får dricks-
vatten. 

Uppföljningen visade på att 95% sköttes bra. 
De senaste åren har studenter från Colombia 
arbetat med en omvänd osmosanläggning. 
Vi har bestämt att satsa trots en kostnad på 
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100 000 kr. Vi hoppas på 10 000 liter per dygn, 
nu i norra Colombia.

Tidigt kom vi i kontakt med en kristen orga-
nisation som arbetade med rehabilitering av 
fångar. Problemet var gigantiskt. Över 100 000 
fångar från droghandel, gerillaverksamhet och 
grov brottslighet befolkade fängelserna. 90 % 
återföll inom ett år. Vår partner använde sin 
specialitet och fick fångarna att lova inför Gud 
och medfångar ”aldrig mer kriminalitet och 
droger”. Nu räknas de i många tio 
tusental. Aktiviteter sker på ett 
90 tal anstalter. På tre plat-
ser har APAC metoden 
använts och återfallen 
har mer än halverats. 

Totalt är mer än 
2 000 personer fri-
villigt engagerade i 
detta arbete. Julian 
kom tidigt med och 
gjorde en bra insats 
i vår första fotbolls-
skola. Nu jobbar han 
i Chile i liknande verk-
samhet. Vi hoppas kunna 
”exportera” fler medarbetare 
till fler länder.  Mexikos ambassad 
ville engagera 100 evangelister på landets 
fängelser men allt ligger just nu på is efter 
mordet på Oscar Osorio 2018. 

Inte utan att man fylls med glädje när man 
blickar tillbaka. I början av året firade vi ett 
lite försenat 20-årsjubileum. Vi besöktes då av 
Lacides Hernandez som är ansvarig för fäng-
elsemissionen och Oscar Osorio som startade 
det hela. Oskar reste runt med oss och före-
läste i olika sammanhang och det resulterade 
i många gåvor. Sedan reste han till USA där 
han nu bodde och blev någon dag senare rån-
mördad.

 FOTBOLLSSKOLOR
 Våra 20-tal fotbollsskolor är unika i sitt slag. 
Tränarna med egen erfarenhet av livets bak-
sida brinner för att dessa barn inte ska gå 
samma olycksväg och påverkar dem att fullföl-
ja skolan. Ta avstånd från droger. Säga nej till 
dem som vill locka in i olagligheter. 

Så ville man utmana andra områden men 
det var omöjligt: lokala småkrig förhindra-

de detta. Tjat, smarta aktioner och fotbollen 
skapade fred. Medellins undre värld hade 
svårigheter med rekryteringen. Barn och ung-
domar vägrade att hålla i pistolen när någon 
skulle mördas. Svårt att få någon att deltaga i 
droghandeln. Barnsoldater kunde inte längre 
rekryteras. Vår fotbollsverksamhet anklagades 
för att ligga bakom. Vi bestred inte detta. 

Mötet med ledarna blev dramatiskt men 
slutade med att de överlämnade en pistol och 

lovade att inte framgent störa verk-
samheten. Vi hade fått bevis 

för att vi lyckats med vårt 
uppsåt. 

Flera områden i stor-
städerna har under 
våra år i Colombia 
plågats av inre kon-
flikter mellan olika 
ligor. Våra medar-
betare har åtskilliga 
gånger varit den av-

görande parten som 
kunnat skapa fred. Om 

vi inte vågat deltaga? 
Hur många ytterligare hade 

då mördats?

TJUGO ÅR I COLOMBIA
Så har vi de barnen med krigsskador. Syns inte 
på utsidan, men har man sett hemmet brin-
na och pappa torteras finns det sår som inte 
läker. Svårt att sköta skolan och konflikt med 
kompisar.               

Många offer blir senare förövare. Två barn-
daghem i värsta slummen välkomnar dem. Här 
lyssnar man på gråten och låter barnen bear-
beta sina trauman. De tre husen är en fridfull 
oas i slummen och barnen får mat och rent 
vatten. Här finns också datorer, musikinstru-
ment och mycket annat vilket tillsammans 
skapar en grund för ett bättre liv.

Tjugo år i Colombia skulle kunna fylla åt-
skilliga böcker men det viktigaste är vad som 
stannar kvar i hjärtat och därifrån påverkar till 
nya värderingar. 

EN DROPPE I HAVET
Visst, men vi tror på det goda och satsar vida-
re. Gracias till alla som gjort detta möjligt!
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Ankarstiftelsen har avslutat ännu ett fantastiskt år om vi ser till vårt ekonomiska resultat. 
Självklart siktar vi alltid framåt och önskar utöka arbetet i Sverige och framför allt i Colombia. 
Men tacksamheten är något vi önskar alltid hålla vid liv. Utmaningar och svårigheter stöter vi 
självklart på, men att ta sig igenom dem och blicka tillbaka gör att vi kan inget annat än att 
känna tacksamhet.

Alla som var med på vårt 20-årsjubileum i Tibro kan nog hålla med om att det är något som 
kännetecknar vårt arbete.

Fem årsmål delvis uppfyllda 2018
År 2014 satte styrelsen visionära 5 årsmål för respektive område. Så här har det gått:

Område Status 2016 Status 2017 Status 2018 Mål 2019  
( satta 2014)

Skolor 160 skolor totalt 170 skolor totalt.  
9 på gång 200 skolor 100 nya skolor i norra 

Colombia

Mikrolån 285 totalt 263 totalt 410 lån totalt. Nytt CRM 
system 1.000 lån

Fotbollsprojekt 17 projekt 19 projekt 16 projekt med 2213 
barn 25 projekt

Socialt arbete/  
Rehab i fängelser

Vi har ej kunnat mäta 
detta på ett tillförlitligt 
sätt.

Arbete i 106 fängelser. 
27.000 personer

96 fängelser. 
13.326 genomgått kurs 
”Fångens pilgrimsfärd”. 
1.385 har gått För-
soningsprogrammet 
”Fikonträdet”. 
2.476 personer har 
genomgått Försonings-
processen ”Justice 
Restaurativa” mellan 
befolkningen och FARC

Minst samma nivå som 
2014 med avseende på  
antal deltagare

Vatten >6.400 personer i Ama-
zonas.

8.500 personer i Ama-
zonas.  
Fyra skolor i Amazonas. 
200 hushåll i Medellin.

10.500 (eller 40 % av 
ursprungsbefolkningen 
i området) 
200 hushåll i Medellins 
favelor. Köpt in ytterli-
gare 1.000 filter. 
En pilotanläggning för 
omvänd osmos har för-
beretts men implemen-
tering sker 2019.

Amazonas: Alla sam-
hällen kring Leticia.  
10 mils radie. 
Börja i favelor Medel-
lin. 
Alla skolor i norra 
Colombia

Socialt arbete flick-
or i utsatta områden 
Medellin

Centret byggt och 
verksamheten under 
uppbyggnad

700 barn i ANCLA C 700 barn i ANCLA C

Bygga ett Ancla Center 
för skaparverkstad, 
språk- och datorunder-
visning

Fadderbarn 576 faddrar 368 fadderbarn 334 fadderbarn Behålla alla faddrar

Tjugo år med  

Ankarstiftelsen
Den ekonomiska utvecklingen från start är vi tacksamma för. Vi har samlat in 106 miljoner kro-
nor sedan 1998 och förmedlat mer än 100 miljoner kronor till  våra mottagande organisationer i 
huvudsak i Colombia.
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Vad skulle Ankarstiftelsen vara utan sina fantastiska medarbetare? Visst har vi ändrat oss från 
att vara 100% ideellt till att ha ett par anställda. Men den ideella andan fortsätter mer än nå-
gonsin. Den största eldsjälen heter Börje Erdtman. Han reser outtröttligt Sverige runt och förelä-
ser om Ankarstiftelsen. Vare sig det är endast en i publiken eller en folkskara på tusentals per-
soner så talar han med samma passion och övertygelse i att tillsammans kan vi faktiskt förändra 
världen till det bättre.  

Men vid sin sida har han en fantastisk styrelse som engagerar sig helhjärtat. 
Anders Hagström - vice ordförande, Ingrid Brauer, Jan Segerberg, Bertil Larsson, Eva Johnsson, 
Lennart Svensson, Bengt Albertson och under året tillkomna Lotta Erdtman och Lotta Bergholm 
 
Förutom styrelseposten  engagerar sig alla i styrelsen i ett eller flera projekt som de har ett 
särskilt ansvar för. Sedan kommer personalen: Per-Olof Allerth kom 2014 direkt från Brasilien 
och blev vår första projektsamordnare. Under året har vi förstärkt projektkontoret med Daniel 
Yttermalm som också arbetar med projektsamordning och ansökningar, bland annat till Svenska 
Missionsrådet, samt  Christoffer Tivander som arbetar med IT och admin. 

Vi har också startat ett verkställande utskott bestående av Börje Erdtman, Anders Hagström, 
Ingrid Brauer samt Per-Olof Allerth och Daniel Yttermalm. Utskottet träffas mellan styrelsemö-
tena för att bereda beslut och för att hantera operativa frågor inom ramen för delegationsord-
ningen. 
 
LIVLINAN – vår fina Second Handbutik i Örebro som fyller fem år. En trogen skara volontärer och 
medarbetare sköter butiken och den har stadigt gett bättre utdelning. I år går överskottet både 
till en skola, fotbollsprojekt, mikrolån och rehabilitering i fängelser. 

 I början av året tog Pether Gahm över tjänsten som butiksansvarig efter Leif Dahlberg. Pether 
är väl insatt i verksamheten och har utfört ett fantastiskt arbete. Två nya medarbetare har gått 
från att ha arbetstränat till att bli anställda. Våra fantastiska volontärer fortsätter att bidra med 
trogna arbetsinsatser. Samtliga är pensionärer och de flesta har varit med sedan starten 2013. 

Vår äldsta medarbetare är nyss fyllda 93 år och är troget på plats varje måndag för att se över 
elektronikavdelningen!

Sedan butiken startade har försäljningen ökat varje år. 2018 blev ett rekordår med ett resul-
tat på ca 400.000 kr. Självklart har det resultatet bidragit till att såväl anställda som volontärer 
känner att de har en viktig och ansvarsfull roll i verksamheten och inte minst att man bidrar till 
hela Ankarstiftelsens verksamhet.

Och så stöttepelarna i verksamheten, våra volontärer och frivilligarbetare:

Anders Hagström
Åker nästan varje år ut med volontärteamen. Har 
även haft under 2018 ansvaret för personalen som nu 
Lotta Bergholm tar över från årsskiftet 2018/2019.

Anita & Bengt Albertson
Anordnar volontärsresor varje år till Colombia i janu-
ari/februari - 5 veckor. 
Bengt har dessutom huvudansvaret för byggnationer-
na av skolor.

Annelis Erdtman
Fadderbarnansvarig för projektet i Santa Rosa / Bra-
silien.

Annielie Bengtsson
Håller våra sociala Medier uppdaterade. 

Bertil Larsson
Tolk/Översättare/Styrelsens meste sekreterare.

Caroline Söderlund Buitrago
Fadderbarnansvarig Amazonasbarnen.

Daniel Kindbom
Reser runt och informerar om Ankarstiftelsen. Dess-
utom anordnar han olika insamlingar till förmån för 
Ankarstiftelsen som auktioner, insamlingar vid info-
möten, m.m. Han anordnar varje år en resa till Co-
lombia med svenska volontärer.

Dani Hamlin
Om du har fått våra tackbrev så kanske du har upp-
märksammat att det är en hel del frimärken på dem. 

Alla våra svenska  

Frivilligarbetare m fl
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Dani har en passion och det är att köpa gamla frimärken. Sedan donerar han dem till Ankar- 
stiftelsen i form av frankerade kuvert så att vi kan skicka våra informationsbrev och tackbrev  
till alla gåvogivarna.

Emelie Waxin
Har slutat som styrelsemedlem men fortsatte under året som kommunikatör. 

Felicia Hjoberg
Fadderbarnansvarig MM och MBG - Medellin (hon tar 
över efter Karin Sandin och Josef Ahlgren),

Ingrid Brauer
Ekonomiansvarig, kontaktperson till Svenska Mission-
rådet, leder vattenprojektet, anordnar årlig volontärs-
resa med fokus på vattenrening.

Josef Ahlgren
Fadderbarnansvarig MM barnen i Medellin.  
(bild saknas)

Gunilla Smedenman
Kontaktperson för gomspaltprojektet.

Gustav Magnusson
Har stöttat med att ordna olika möten för Börje samt 
hjälpt till med utformandet av Ankarbladet.

Kenth Andersson
Utvecklar vårt CRM system så att vi håller kontroll  på 
alla som donerar medel och till vilket projekt medlen 
är avsedda för. Jobbar även med att skapa en så fin 
och tydlig layout som möjligt för vår nyhetstidning – 
Ankarbladet samt årsberättelsen.

Lena Johansson
Tolk / Översättare samt ny hjälp med rapportering av 
evangelistprojektet. 

Lennart Holm
Är med i ekonomigruppen och ansvarar för vår bokfö-
ring. Dessutom deltar han i vattenteamet och brukar 
åka ut till Colombia en gång per år för att jobba med 
vårt vattenprojekt.

Lennart Svensson
Tolk/Översättare. Har frekvent kontakt med de flesta 
mottagande organisationerna. Vår egen verksamhets-
utvecklare med fokus IT.

Lotta Bergholm
Personalansvarig och kontaktperson mot Second-
handbutiken Livlinan samt är med i ekonomigruppen.

Leticia Castillo Lövkvist
Kontaktperson stipendiater.

Marie Allerth
Fadderbarnansvarig Santa Rosa - Brasilien.

Mats Carlson
Har du skickat en gåva till Ankarstiftelsen så har du 
garanterat fått ett tackbrev från denne man. Flitigt går 
han igenom våra konton varje dag och ser till att alla 
får ett tackbrev av oss.

Olof Mellenthin
Vår alldeles egna budgetminister. Ser till att budgeten 
följs upp samt är med i ekonomigruppen.

Sven Mellenthin
Ansvarig för fotbollsprojektet Gröna Sidan.

Susanna Jerlström
Fadderbarnansvarig MBV - Barn till föräldrar som sit-
ter i fängelse. 

Thomas & Lotta Erdtman 
Ansvariga för vårt projekt Ankla Center i Medellin. 

 
Med risk för att någon är glömd, så är detta en imponerande lista av volontärer som utför 
arbete utan kostnad och som reser till Colombia för egna medel. Utan volontärer skulle vi inte 
kunna göra allt det vi nu har åstadkommit.
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Fängelsemissionen är Ankarstiftelsens största samarbetspartner. Stiftelsen bedriver social verk-
samhet och rehabiliteringsprogram i 96 fängelser i Colombia. Huvudkontoret ligger i Medellin 
och det finns 23 regionalkontor utspridda i hela landet.

Stiftelsens syfte är att främja rättvisa, social förändring, försoning, förlåtelse och rehabilite-
ring av interner, före detta interner, deras familjer och offren. Antal som deltagit i arbetet inom 
och utanför fängelset under 2018 är över 20 000. Siffrorna för året är:

• 22 750 interner har blivit inbjudna till programmen
• 19 965 personer har lovat inför Gud och medfångar ”aldrig mer kriminalitet och droger”
• 13 326 har påbörjat kursen”Fångens pilgrimsfärd” som baseras på Markus-evangeliet 
• 13 159 har avslutat kursen ”Fångens pilgrimsfärd”
• 3 466 volontärer har arbetat med kursen 
• 10 357 biblar har delats ut
• 12 520 nya testamenten har delats ut
• ca 1 300 brev om förlåtelse från förövare till offer har skrivits
 
Förutom dessa aktiviteter har Ankarstiftelsen i samarbete med Svenska Missionsrådet finansie-
rat med SIDA-medel stött ett projekt som har haft syftet att stärka Fängelsemissionen internt 
i sina administrativa processer. Under en period av åtta månader har organisationen arbetat 
effektivt med att bygga upp nya rutiner inom organisationskultur, personalfrågor samt intern 
och extern kommunikation.  

PFC genomför sitt arbete utifrån sex program: 
• LPP-ECC – FÅNGENS PILGRIMSFÄRD, UTBILDNING OCH STÖD TILL INTERNER I FÄNGELSER
Programmet syftar till att nå ut med det kristna budskapet om förlåtelse och upprättelse oav-
sett vilket brott man utfört. För att lyckas med detta  har man arbetat med inkludering och in-
tegrering. Det viktigaste är utbildning. Den skall bemöta individens behov utifrån ett perspektiv 
som ser till hela människan. Syftet är att leda individen att svara på frågor som visar vad han/
hon önskar få ut av sitt liv. 

Under året har man arbetat hårt med målsättningen att stärka samarbetet mellan huvudkon-
toret och de 22 regionala kontor som finns utspridda i landet. 
Resultatet av en bättre samordning och kommunikation är att man har sett ett större engage-
mang och kärlek till fängelsearbetet.

Interner som tagit del av kursen: 13 326
Hur många regionala kontor har varit delaktiga: 22
Utdelade biblar: 10 357

• SYCAMORE TREE PROGRAM (FIKONTRÄDET) – MÖTEN MELLAN OFFER OCH GÄRNINGSMAN 
Vi har förstärkt samarbetet mellan coacher på alla regionala kontor  genom utbildning, mer 
frekvent rapportering, spridning av information om programmet och olika besök till de regiona-
la kontoren. Vi har även dokumenterat deltagarnas vittnesmål.

På lokal nivå sker det i Bellavista fängelset i Medellin. Dessutom har Castilla- kvarteret påver-
kats starkt genom de kopplingar som skett mellan direkta offer för brottslighet och förövarna 
som sitter i fängelset. 

På nationell nivå har den utvidgats till åtta regionkontor där vi även fått förfrågan från fäng-
elser som vill utveckla workshops inriktat på återställande rättvisa (Restaurative Justice).

Deltagare: 1 385
Personer som indirekt har påverkats av arbetet: 4 155 släktingar och fångvårdare.
Arbetet har skett i 14 fängelser i 66 olika försoningscykler (grupper). Cirka  1 300 brev har  
skrivits av gärningsmännen och skickats till offer med vädjan om förlåtelse och försoning.

• COMUNIDADES RESTAURATIVAS
I detta projektet arbetar man för att skapa försoning mellan förövare och offer i de mest drab-
bade kommuner av den väpnade konflikten i Colombia. De har lyckats förhandla fram ett samar-
betsavtal med den myndighet som ansvarar för försoningsprocessen så att lokala befolkningen 
(offer) och före detta FARC- medlemmar (förövare) ingår i ett försoningsarbete. Avtalet bygger på 
att använda sig av ett försoningsprogram baserat på Fikonträd-metoden med målet att läka gam-
la sår och blicka framåt. Förövarna skall återbetala samhället för den skada som de har orsakat. 
Detta görs ofta i form av att bygga eller renovera en offentlig byggnad, exempelvis en skola. 

Man har även arbetat med att stärka relationerna mellan FARC och myndigheterna (ETCR) 
med syftet av att säkra uppföljningsarbetet i de byar som redan har fått ta del av programmet. 

På lokal nivå  har man besökt militärfängelset Pedro Nel Ospina med syftet att övertala före 
detta soldater att kontakta JEP (myndighet som tjänar som domstol under fredsprocessen) för 
det som de kallar “Falso Positivo” (övergrepp mot civilsamhället där man anklagade personer 
som militären hade dödat för att vara delaktiga i gerillaverksamhet fast de inte hade varit det). 
Syftet är att man skall lyfta fram frågor om erkännande, förlåtelse, försoning och ersättning.

På regional nivå  har man bistått olika samhällen från östra Antioquia sedan 2015. 
2018 var man aktiv i Granada, Remedios, Anorí och Ituango, alla fyra samhällen hårt drabbade 

av det väpnade konflikten.
På nationell nivå har det visats intresse för att utveckla programmet även i de andra regio-

nerna i landet som drabbats hårt av våldet. Man har påbörjat ett projekt och vill nu även ut-
veckla det i Nueva Venecia - Magdalena. 

Prison Fellowship Colombia (PFC)

Fängelse-
missionen
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Personer som direkt varit kopplade till arbetet: 1 271.
Indirekt påverkade: 2 476.
Arbetet utförts i sex olika kommuner genom 14 avstämningscykler – kurser.

• GRÖNA SIDAN - FOTBOLLSSKOLOR I UTSATTA STADSDELAR
Arbetet fokuserar på att stödja barn och ungdomar utifrån tre tillvägagångssätt. Dels genom 
träning och sport, tillgång till psykologer och även ett stark socialt fokus via hembesök i syfte 
av att kartlägga familjernas största behov och försöka tillgodose deras mest akuta behov.

Totalt har 869 barn och ungdomar deltagit i programmet. Utöver detta  har man haft utbild-
ningstillfällen och deltagande i olika  turneringar.  2 577 personer har blivit gynnade av projek-
tet, dvs familj och vänner. Arbetet har utförts i fem olika stadsdelar i Medellin och två i Barran-
quilla. Andra indikatorer är att det har utförts 645 hembesök, spelarna har deltagit i tre olika 
turneringar och 200 böcker har utdelats till barnen.

• NUEVAS CRIATURAS
Fadderverksamhet som siktar på att hjälpa barnen vars föräldrar är frihetsberövade.  
Målsättningen är att förbättra familjens livskvalitet, barnens utbildningsnivå och hälsotillstånd, 
där även arbetsmöjligheter till föräldrarna har erbjudits när de har lämnat fängelset. 

Vi försöker att sprida glädje bland barnen vid varje planerad utflykt. Barnen har förbättrat 
sina livsperspektiv i form av att våga ha tydliga mål i livet och framför allt börjat att drömma. 
Arbetet har stärkt värderingarna bland barnen och deras familjer. Några barn som tillhör pro-
grammet har utmärkt sig i internationella sportaktiviteter och programmet har sett till så att de 
haft möjlighet att vara med i tävlingarna. 

Inskrivna barn: 1 084 barn varav 200 sponsras av Ankarstiftelsen och resterande från PFI.  
Projektet har nått ut till 2 168 i form av olika stöd.
Geografiskt område: Sex stadsdelar, 80 volontärer, 15 anställda, 28 genomförda aktiviteter,  
1 248 besök, 1 236 kosttillskott levererades,  436 skolpaket levererade.

Under året har vi utformat ett arbetsschema för att optimera hembesöken och fadderverk-
samheten. Vid hembesöken har det gjorts kartläggningar av barnens behov för att på ett bättre 
sätt använda pengarna på rätt sätt. Varannan månad delas det ut mat, skolmaterial och medici-
ner. Vi har även arbetat för att få ihop sponsorer för olika aktiviteter som har genomförts under 
året såsom besök till parker, badplatser m.m.

• FONDO ROTATORIO - MIKROLÅN
Mikrokrediter till kvinnor som suttit i fängelse eller som lever i utsatthet och som har bra affär-
sidéer. För att utvidga programmet genomfördes informationsmöten i fängelserna och i andra 
sociala nätverk. För de aktiva kvinnorna i programmet  har vi besökt deras verksamhet samt 
anordnat fortbildning. 

41 nya mikrolån under året samt 57 aktiva företag som håller på att återbetala sina krediter. 
72 besök har genomförts för återrapportering om företagets nuläge. Tack vare detta projekt  
har vi möjliggjort att fler har kunnat försörja sina familjer och många företag har vuxit så att  
de nu försörjer även andra familjer tack vare att de har anställt personal.
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Vilka avtryck har arbetet lämnat sedan det påbörjades?
• LPP - ECC: Vi har blivit erkända både av den offentliga och privata sektorn för att vara en 

organisation som bidrar till att främja individens värdighet, vilket påverkar uppbyggnaden av 
landets sociala struktur.

• PAS/Sycamore Tree Program: Startdatum: 2004. Även om programmet startade 2004 i Colombia 
finns det endast dokumentation från 2015. Först då började man med en strukturerad process 
via de olika regionalkontoren. Resultaten har varit positiva och vi kan se att våldet har mins-
kat i fängelserna. Familjerna till offren och de frihetsberövade känner sig försonade tack vare 
de förlåtelseprocesser som har utvecklats.

• Comunidades Restaurativas: Programmet startade 2015 och syftar till försoning och återstäl-
lande av rättvisa mellan gerilla och samhällen som blivit svårt påverkade under inbördeskri-
get. Programmet genomförs stegsvis och involverar praktiska reparationsarbeten som ett led i 
försoningen. 

Praktiska reparationsarbeten i försoningsprocessen mellan gerilla och befolkning  
som har utförts hitintills: 
På utbildningsinstitutet Eva Tulia Quintero med San Lorenzo som huvudkontor  har man reno-
verat skolans badrum och matsal. Man har även målat skolan och byggt upp ett minnesrum om 
händelserna som skett i området. 
Återuppbyggnad av katolska kapellet i San Isidro och byggnad av 30 meter trottoar till kapellet.
Byggt en gångbro som ger möjlighet för barnen att ta sig säkrare till skolan i byn Angostura 
baja. I samma by har man renoverat idrottsanläggningen, målat skolan och byggt en korridor. 
Dessutom har man byggt två salar för utvecklingen av fredsarbetet i området.
I Medellin i området Comuna 13 har man byggt upp sopstationer, och gemensamt har man må-
lat fritidsgården och idrottsplanen.
Målning av husfasader i byn Santa Lucía där bygget av en skola har utlovats.

Programmet tar ett stort steg nu med att  skapa ett center som skall arbeta inom fredsproces-
sen mellan regeringen och FARC gerillan med återställande av rättvisa samt försoningsfrågor 
mellan offer och förövare. Projektet och även centret heter Center for Justice och Restorative 
Practices (CJRP). I detta projekt finns ett  universitet som partner (UPB i Medellin) samt en med-
finansiär i den tyska organisationen Hope Foundation Germany. Detta planerades under 2018 
och genomförs 2019-2021 och är finansierat med hjälp av Svenska Missionsrådet.

• Gröna Sidan- fotboll: Det övergripande resultatet av fotbollsprojekten är att tiden i fotbolls-
skolan lämnar ett bestående avtryck i ungdomarnas liv. Ibland så starkt att det förändrar ett 
tillstånd av våld, droger och familjekriser till ett tillstånd där barn/ungdomar planerar sin 
framtid och får uppleva en återförening i familjerna. 

• Nuevas Criaturas 
Fadderverksamhet med höga ambitioner: ”Vi skapar bland barnen en annan världsbild och 
livsperspektiv än vad de är vana vid. Vi ger dem en möjlighet som skiljer sig från den verklig-
het som de annars lever i.”

• Fondo Rotatorio - Mikrolån:  
Mikrolånsprogrammet har varit aktivt sedan 2007. Programmet hade sådan genomslagskraft 
att det även uppmärksammades externt så att projektansvarige Nohemy Munoz fick en utmär-
kelse och blev intervjuad i TV för sina prestationer. Från och med 2017 är det ett nytt team på 
tre personer som arbetar med projektet. Nuvarande projektansvarig heter Monica Restrepo 
och har lyckats vidareutveckla arbetet.
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Resultat under 2018
Under 2018 byggdes det 76 skolsalar med medel  från Ankarstiftelsen. Skolorna har byggts i 
samarbete med svenska volontärer och av vårt arbetsteam i Colombia:

Plats Salar Kommun
LAS DELICIAS + 3 3 RIOHACHA

MAZINGA + 4 
Börje med volontärer från Sverige 4 SANTA MARTA

ISCHASIMANA + 6 6 MANAURE

KARINASIRRA + 1 1 MANAURE

JOCOLIMAO + 1 1 MANAURE

SEYKWANAMAKE + 3
Daniel med volontärer från Sverige 3 SIERRA NEVADA

MULKAKWUNGUI + 3
Börje & Bengt med volontärer från Sverige 3 SIERRA NEVADA

BELLA VISTA + 2
Bengt med volontärer från Sverige 2 SANTA MARTA

184 ANARALITO NUEVO +3 3 RIOHACHA

165 MOCOCOCHIRAMANA 1 MANAURE

185 ANARALITO NUEVO II 3 RIOHACHA

186 MAPUAIN 1 MANAURE

187 ISHORCHIMANA 1 MANAURE

183 KALATANSUMANA 5 MANAURE

168 URRAICHICHON 2 MANAURE

189  CHUBATAMANA 1 MANAURE

190 JARAJIÑAMANA II 3 RIOHACHA

191 UNA APUCHON 4 CUESTECITAS GUAJIRA

192 VANESSA 3 RIOHACHA

193 VANESSA II 3 RIOHACHA

199 BONDA IV
Bengt  med sponsorn och volontärer från Sverige 3 SANTA MARTA

195 NUEVA ESPERANZA 4 RIOHACHA

196 PARAVER 5 MONGUI GUAJIRA

197 PERSUAMANA 3 RIOHACHA

202 KOUSHATCHON
Dejan Basaric och anställda från BD Bil 8 RIOHACHA

 

Effekter på lokal, regional och nationell nivå.
Under 2018 period byggdes 76 klassrum som gynnar mer än 1 920 barn och vi arbetade i 24 byar  
i områdena Riohacha, Manaure, Mongui, Cuestecitas, Santa Marta och Sierra Nevada.

• Stiftelsen har erkänts av urbefolkningen som en stiftelse som hjälper/stöttar deras barn.
• På regional nivå har skolmyndigheterna erkänt oss som en allierad för sina projekt.
• På nationell nivå  är vi erkända  för de arbeten vi utför i utbildningssektorn. Stiftelsen har 

byggt skolor i svårtillgängliga områden där staten har liten eller ingen närvaro.

Skolbyggen 2018: 76 klassrum  
Anclando Corazones

ANCLANDO CORAZONES – Skolbyggen i norra Colombia 
Ankarstiftelsen  har byggt  200 skolor under de 20 åren man har varit aktiv i Colombia, men ald-
rig har det varit ett sådant tryck i detta program som för närvarande. Detta tack vare våra gåvo-
givare så klart, men även tack vare en man som heter German Roldan, ordförande för Anclando 
Corazones. Han jobbar outtröttligt med att i samarbete med myndigheterna i Magdalena och 
Guajira-delstaterna kartlägga vilka platser som har störst och mest akut behov av skolor. 2018 
byggdes 25 skolor i området sponsrat av Ankarstiftelsen med totalt 76 nya klassrum. Ett fantas-
tiskt resultat som inte hade fungerat utan en bra och långsiktig planering. Kommunerna, mili-
tären, staten och federala regeringen samarbetar kring detta. Främst byggs det skolor åt urbe-
folkningen Wayyu. Men det har även byggts skolor för folket i berget Sierra Nevada de Santa 
Marta, banandistriktet i Magdalena, Tayrona området och Santa Marta. Anklando Corazones  är 
en avknoppning från Fängelsemissionen. Förra året bildades en fristående stiftelse för att foku-
sera arbetet på skolbyggen. 
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Stiftelsen använder sig av sport som ett medel för att hjälpa barn/ungdomar att bryta det kri-
minella beteende som några av dem har fallit offer för. De arbetar även med en utbildning som 
innehåller fritidsaktiviteter som leder till en positiv social utveckling för individen. 

Många av barnen som lever i Medellins utkanter har tappat hoppet. Syftet med projektet är 
att få dessa barn att våga drömma om en framtid. Allt börjar med skolan. För att få vara med 
på träningarna måste man gå till skolan. Man redovisar till tränaren att man går i skolan och 
visar periodiskt sina skolresultat. Man måste även avhålla sig från våld och droger. Det man får 
tillbaka är en trygg miljö med goda vänner och möjligheten att göra det man allra mest älskar, 
nämligen att spela fotboll.

Organisationen har funnits i ett par år och har redan lyckats vinna några turneringar. Man 
arbetar  ständigt med att försöka utveckla arbetet och målsättningen är att i framtiden kunna 
bilda en fotbollsklubb. För närvarande har Kuna 1 350 barn som tränar i tre kommuner, nio olika 
områden och i flera kategorier från sex till 18 år.

Beskrivning av hur arbetet har bedrivits under 2018 för att uppfylla stiftelsens syfte.
Stiftelsen har som målsättning att främja en fredligare samexistens genom aktiviteter som 

stödjer återuppbyggnaden av det sociala nätverket och förbättring av livskvaliteten i samhäl-
lets mest utsatta och våldsdrabbade stadsdelar.

Man försöker förhindra rekrytering av barn och ungdomar till väpnade grupper genom att 
erbjuda dem kultur, idrott och fritid och på så sätt forma dem till goda samhällsmedborgare. 
Man strävar också efter att integrera deras familjer i olika samhällsaktiviteter och integrations-
projekt. Konsekvensen av detta blir ofta en fredligare samexistens i dessa områden (Medellín, 
Bogotá, Anorí). 

Kuna-stiftelsen arbetar med barn och ungdomar olika samhällsskikt och olika städer (Medel-
lin, Anori-Antioquia, Bogota). Alla områden har varit inblandade i den väpnade konflikten och 
många av invånarna lever i fattigdom, missbruk och gäng. För närvarande finns 1350 inskrivna 
barn och ungdomar i programmet, vilket är en ökning på  ca 10% från föregående år. 

Verksamhetens effekter på lokal, regional och nationell nivå. 
Lokalt fortsätter Kuna att säkerställa skyddet av de mänskliga rättigheterna för barn och ung-

domar samt deras föräldrar som har varit offer för väpnade konflikter. 

På nationell nivå har vi haft möjligheten att närma oss statliga myndigheter för att främja 
utvecklingen av program som är inriktade på återanpassning och en upprättelse för offer till 
den väpnade konflikten. Dessutom har Kuna-stiftelsen lyckats med att etablera sig som en or-
ganisation som jobbar med syftet att bygga upp fred och demokrati genom en fredlig lösning av 
tvister och främjandet av ett utbyte av erfarenheter och kunskap via medling. Syftet är alltid att 
bekämpa social utsatthet och marginalisering.

KUNAS FOTAVTRYCK SEDAN STARTEN ÄR SAMMANKOPPLAT MED  
ANKARSTIFTELSENS 20-ÅRIGA ENGAGEMANG I COLOMBIA 
Kunas fotbollsprojekt är en avknoppning ur Fängelsemissionen PFC, och bildade en egen stif-
telse 2017. I de olika områden där arbetet har tagit plats har rekryteringen till gäng mot barn 
och ungdomar förhindrats. Det har även möjliggjort en positiv förändring för dem som kämpar 
med att avstå från konflikter. Ankarstiftelsen har arbetat för att främja skyddet av dessa utsatta 
människor samt garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras i Colombia. För att lyckas 
använder man sig av olika plattformar - statliga och privata institutioner och stiftelser. 

Tack vare gemensamma krafter lyckas man uppmuntra ungdomarna till en sundare livsstil 
och försöker minimera skadan hos dem som fått sina rättigheter kränkta. På så sätt bidrar vi till 
att förbättra deras levnadsförhållanden. Förutom att stötta dem ekonomiskt, psykosocialt och 
med sport hjälper vi dem att se nya möjligheter som i slutändan gynnar deras eget välbefin-
nande. De flesta projekten bygger på människor som har räddats eller integrerats i samhället 
men som tidigare varit del i olika grupper, gäng, suttit i fängelser i olika delar av Colombia men 
som idag bidrar till uppbyggandet av ett mer rättvist samhälle. 

Ankarstiftelsen är och förblir en referens i Colombia i att arbeta med att hjälpa människor att 
ändra livsstil. Tack vare medlingsstrategier i förebyggande syfte, evangelisation i olika fängelser 
i landet, skapande av mikroföretag för kvinnor, bygge av skolor, vattenrening i utsatta samhäll-
en, stipendier så att ungdomar kan fortsätta med sina studier, fotbollsskolor i slumområden 
och områden där internflyktingar bor, fredsarbete mellan olika gäng, rehabilitering av barn som 
traumatiserats av våld.

Detta har bidragit till att vi är en del av ett större sammanhang och ett stort fotavtryck som 
Ankarstiftelsen lämnat i vårt land. En organisation som alltid tänker på barnens integritet och 
välbefinnande.

Fotbollsprojekt med  

KUNA 
Foundation
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Rent vatten till några av Colombias utsatta områden
Ankarstiftelsens vattenprogram har sin bas i Amazonas, Leticia där miljöorganisationen Entro-
pika är stationerad. Programmet har utökats till närområdena kring Ancla Center i Medellin och 
nu också till de byar där Ankarstiftelsen bygger skolor i norra Colombia.

Man använder sig av flera filteringstekniker: biosandfilter och membranfilter och nyast är om-
vänd osmos. Programmet är utformat kring en långsiktig hållbarhetsstrategi i flera steg: instal-
lation- månatliga inspektioner av alla anläggningar – service och underhåll när det behövs.

Installationen börjar med ett skriftligt avtal där familjen signerar att de är intresserade av att 
få ett vattenfilter och att sköta det enligt instruktionen. De får själva bygga en avsats för vat-
tentanken utanför huset. Entropika installerar vattentank, rör, kranar till dricksvatten och disk/
tvätt samt filter. Installationen avslutas med en demonstration om hur filtret fungerar och hur 
det ska skötas. Därefter besöks varje hem en gång per månad för att se till att vattenfiltreringen 
fungerar. 

Vattenteamet leds av Thomas Lafon tillsammans med Juan och Xavier  från Entropika samt ett 
antal ”vattenkoordinatorer” som tillsammans inspekterar alla anläggningar. En del samhällen 
har ett gemensamt sandfilter som sköts av en vattenmästare. 

Under 2018 installerades det 199 nya hushållsfilter i tre byar i Amazonas, Yahuma Dos de 
Mayo och San Antionio de Los Lagos och Yahuma II Zona. 815 personer har fått nytta av dessa 
filter. 12 gamla filter byttes i samhället i Puerto Rico. Det installerades även flera biosandfilter i 
nya hus i samhällen där filter redan var installerade. 

Det har också installerats filter Sawyer SP-202 i skolan San Fernando i samhället San Sebas-
tian de Los Lagos och i barnhemmet La Aljaba i Leticia. Tillsammans gynnar dessa filter 625 
skolbarn. 

I samhällena Puerto Triunfo, Palmeras och Progreso förbättrades de allmänna bio-sandfiltre-
ringssystemen. 

Tolv månatliga turer gjordes i Amazonas, under vilka vi besökte 21 samhällen, fem skolor och 
ett barnhem. Under dessa besök granskar man funktionen av filtren och reparerar dem om det 
behövs, svarar på frågor och arbetar för att öka medvetenhet bland människor om vikten av 
rent dricksvatten. Dessutom har man  gett fortbildning till de lokala vattenmästarna som ansva-
rar för underhåll av filtren.

I Medellin El Granizal, i kvarteren runt Ancla Center, inspekterades de 190 Sawyer SP-181 hem-
filter som installerades  under 2017.  88% av filtren var i användning. Efter att ha gjort underhål-
let var 95% av filtren fungerande.

I norra Colombia finns en  vision om att rena vattnet vid de skolor som byggs. Problemet är att 
vattnet är påverkat av salt i detta område. Ett examensarbete kring olika filteringstekniker har ge-
nomförts för att få fram rent vatten till Wayuu befolkningen i La Guajira. Man kom fram till att den 
bästa metoden är att använda omvänd osmos. Ett pilotprojekt är på gång i Riohacha 2019.

Rent vatten ger bättre hälsa
Förbättrad tillgång till dricksvatten minskar sjukdomar bland befolkningen. Vår medveten-

hetskampanj ökar lokal förståelse för vikten av tillgång till rent vatten för hälsa och utveckling. 
Till exempel, med tillgång till dricksvatten är det möjligt att initiera projekt av hållbara eko-
nomiska alternativ såsom eko-turism. Nationellt har våra projekt fått uppmärksamhet av UD, 
av vice ministeriet för vatten och sanitet, livsmedels- och jordbruksorganisation, och WaterAid 
Colombia.

Vilket avtryck har verksamheten gjort där den verkar?
Idag har totalt cirka 10 500 personer dragit nytta av detta projekt främst i Amazonas djungel i 
ett område om 10 mil från Leticia och vi har ett nätverk av nio vattenkoordinatorer, utbildade i 
installation, användning och underhåll. Det bor ca 26 000 människor i detta område i små byar 
från 150 till 800 personer så 40 % av dem har nu rent vatten via detta projekt. 

Dessutom ca 200 hem kring Ancla center i Medellin, centrala Colombia.  Här har vi köpt in 
1000 nya membranfilter som vi vill installera så fort som möjligt. 

Samtidigt vänder vi blicken norrut och vill åstadkomma rent vatten med hjälp av omvänd 
osmos till alla de skolor som byggs i norra Colombia. Dessa anläggningar är betydligt dyrare. Vi 
börjar med en eller två och hoppas på mer sponsring så vi kan expandera.

Vattenprogrammet
med miljöorganisationen  

Entropika
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Där nytt hopp föds  

ANCLA Center
ANCLA Center – där nytt hopp föds hos utsatta barn och ungdomar. År 2014 föddes en vision om 
att starta ett center för utsatta barn i stadsdelen El Pinar i utkanten av Medellin. Man samlade 
redan några barn en gång i veckan och lät dem uttrycka sig via konst. Snabbt insåg man beho-
vet av att ha en permanent plats för aktiviteterna.

En vision blev verklighet som kallas för Ancla Center. Ett team på sex personer lett av Marie 
Isabel bedriver idag konstverkstad, läxhjälp i matematik, IT- lektioner, dans & musik och engel-
ska. Sammanlagt 745 barn besöker centret varje vecka och det har blivit deras andra hem. Vissa 
älskar det så mycket att de frågar om de får flytta till centret. 

I år har man utökat verksamheten med att bygga en filial längre upp på berget som även skall 
fungera som matbespisning fem dagar i veckan.

Kreativiteten ger dem möjlighet till ett bättre liv 
Ancla Center Foundation har under 2018 haft ett specifikt mål och det är att nå de mest avlägs-
na områdena i Granizal-området. Syftet är att även barn som bor avsides ska få möjligheten och 
förutsättningarna att bli trygga i sin identitet samt öka deras uthållighet för att våga planera/
drömma om framtiden trots deras svåra levnadsförhållanden.  

För att uppnå detta har man arbetat med barnen samt haft workshops med deras föräldrar 
med syftet att stödja dem i deras föräldraskap. Under året har man även jobbat med föredrag i 
skolor angående mensskydd, sexualitet och personlig hygien. 

Alla aktiviteter fokuserar på ett material som kallas ”habilidades para la vida”, livskunskaper.  
Med arbetet önskar vi utmana barn och ungdomar att utveckla sina personliga mål.  

• Skaparverkstaden: 185 barn
• Läxhjälp matematik: 80 barn
• Engelska: 60 barn
• Datakunskap IT: 120 barn 
• Personlig hygien och sexualundervisning: 300 barn 
• Sport 150 barn ( i samarbete med Gröna Sidan - Kuna)
• Workshops med föräldrarna
• Dans ca 60 barn
• En del barn är engagerade i flera aktiviteter

• Totalt: 745
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JUCUMs sociala arbete upprättar värdigheten hos barnen 
Man räknar med att det finns mellan 4 och 6 miljoner interna flyktingar i Colombia. Det är 
människor som har tvingats att flytta från sina hem och gårdar på grund av den väpnade kon-
flikten som pågått i flera generationer. Enith Diaz är en kvinna som tvingades lämna sitt hem. 
Men istället för bitterhet  har hon valt att älska och hjälpa sina medmänniskor. 

JUCUM Medellin driver ett hem för föräldralösa och utsatta barn. Ett hem som ger dessa barn 
ett nytt hopp om framtiden. 

Tidigare har stiftelsen varit tvungen att hyra lokaler men senaste tre åren  har de ett eget 
hus. Alla som jobbar här får sitt underhåll från andra platser och jobbar inom organisationen 
som volontärer. 

Under 2018 har man bedrivit ett arbete för familjer och föräldralösa barn som lever i flykt på 
grund av konflikterna i Colombia och Venezuela. Arbetet har även innefattat stöd för familjer 
som bor på gatan i extrem utsatthet. Syftet är att hjälpa dessa individer att återvinna sin vär-
dighet som människa, bygga upp ett socialt nätverk som skyddar dem samt utbilda och träna 
dem i kristna principer. Detta för att ge dem skydd och skapa en familjemiljö.

Hälsobrigader i Ure
Det genomförs hälsobrigader tre gånger per år för de allra fattigaste samhällena. Under fem 
dagar förses dessa samhällen med de mest primära behoven. Under detta arbetet har verksam-
heten även knutit kontakter med andra organisationer för att dela med sig av erfarenhet och 
kunskap. 

Socialt arbete  

JUCUM
Vilket fotavtryck har arbetet gjort i ett 20-årigt perspektiv (eller sedan starten)?
•  I barnhemmet har flera pojkar och flickor som efter att ha nått vuxen ålder  fortsatt att stu-

dera och har nu en professionell karriär. Några exempel är Deyanira Graciano som idag är 
färdigutbildad lärare och jobbar på en skola, Daniella som går konsthögskolan och tar sin 
examen i december 2019,  Danily som precis har påbörjat en utbildning till sjuksköterska.

•  Hälsobrigaderna har gynnat många samhällen som för närvarande har mycket goda resultat 
från detta arbete och många som donerar sitt yrkesarbete för att betjäna de allra fattigaste.

•  Bygget av en skola i Ure.
•  Borrat flera vattenbrunnar.
•  Bröd för livet som är vårt arbete med gatubefolkningen. Vi delar ut bröd och choklad till ga-

tubefolkningen samt anordnar vi en rekreationsdag var åttonde dag så att barnen på gatan 
också får en chans till lek och rekreation.
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En atmosfär av kärlek finns i barnhemmet  La Aljaba i Leticia, Amazonas
Organisationen ligger mitt i Amazonas i en stad som heter Leticia. Även om det är en stad som 
inte drabbats av våldet på samma sätt som resten av Colombia så finns det mycket dysfunktio-
nalitet i hemmen och många barn som far illa. Lucy startade arbetet med syfte att ge barnen 
en meningsfull fritid. Med aktiviteter som har syftet att stärka barnens självkänsla, ge dem 
möjlighet att utvecklas i olika kunskapsområden, ge dem balanserad mat samt erbjuda dem en 
atmosfär av kärlek. 

Det har de lyckats med och idag är det ett trettiotal barn som även lever i hemmet förutom 
de 44 som återvänder till sina hem efter dagens aktiviteter. Under många år fick organisationen 
låna ett stort hus i Leticia utan att behöva betala hyra. De tog hand om det och förvaltade det 
på bästa sätt. Alla som besökte platsen uttryckte att det kändes som en plats man älskade att 
vistas på. För ett par år sedan hamnade huset i arvstvist och organisationen behövde flytta. An-
karstiftelsen tillsammans med Orphanos från USA hjälpte La Aljaba att bygga ett helt nytt säte 
som även den börjar mer och mer få den atmosfären av hemtrevnad som det gamla stället. Men 
det har varit tuffa år.

La Aljaba driver även en fadderverksamhet med 48 barn inskrivna som syftar att hjälpa de 
som flyttat in till Leticia från byarna längst med i Amazonfloden (medel förmedlas via Ankarstif-
telsens faddrar).

En fristad för utsatta barn i Amazonas  

La Aljaba
Under 2018 har det hänt spännande saker på La Aljaba:
Flera workshops har anordnats:
• All personal utbildades på flera områden, en del av dem var i akut- och katastrofstöd som 

inkluderade en förstahjälpskurs, även i förebyggande mot konsumtion av psykoaktiva ämnen 
och förebyggande för att aktivt bekämpa sexuellt våld. 

• UNICEF - om identitet.
• BANCO DE LA REPUBLICA – workshop om hantverk med regionala råvaror från Amazonas.
• BANCO DE LA REPUBLICA – BIBLIOTEK – workshop om hur man hanterar på bästa sättet till-

gången till böcker, hur man gör sökningar och hur böcker lagas när de fått en skada. 
• GOBERNACION DEL AMAZONAS – workshop om olika träslag i området. Egenskaper och hur 

man använder dem på bästa sätt.

Det har även investerats i reformer, förbättringar och utbyggnader. Som exempel vill vi nämna 
ett nytt vattentorn sponsrat av Ankarstiftelsen i samarbete med Entropika och 10 nya datorer 
skänkta från Habo kommun i samarbete med Ankarstiftelsen.

Vi avslutade året med 74 barn från 48 olika familjer.
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Daghem/fritidshem i Medellin
Deisy är en eldsjäl som arbetar med detta sociala projekt i sidan av sin man Ronny. Själv är hon 
offer för kriminaliteten i Colombia och skulle ha alla anledningar i världen för att hålla sig borta 
från vissa utsatta områden i Medellin. Men tvärtom så åker hon upp dagligen till stadsdelen 8 
de Marzo där hon startat ett center för utsatta barn. Medan man byggde första byggnaden  var 
det ofta man kunde höra skottlossning som många gånger även träffade byggnaden. Idag är det 
lugnare i området men det är fortfarande en ökänd stadsdel. Här har det byggts upp två bygg-
nader som tar emot barn och ungdomar varje vecka. Från måndag till fredag är det 114 barn 
som får lunch i centret. Dessutom har de läxhjälp, psykologstöd, musik, dans, portugisiska och 
engelska lektioner, IT.

Alla som jobbar har utbildning i sina specifika områden men gör detta 100% ideellt. Ett 30-
tal barn får dessutom stipendium för att studera i en privat skola. Förutom skolan får de skol-
skjuts, uniform, skor, skolmaterial, pengar till fika samt examensfest när de går ut gymnasiet. 
Allt för att stipendiaterna skall kunna ha samma förutsättningar som alla andra barn i skolan. 
Ett fantastiskt projekt som sticker ut som en pärla mitt i ett sargat område och som drivs med 
väldigt låga kostnader på grund av alla volontärinsatser.

• Matbespisning: Daglig lunch till barn, tonåringar och ungdomar i åldrarna två till 17 år och som 
har tidigare haft problem med undernäring eller dålig /otillräcklig kost i sina hem.

• Club Infantil: Barn och ungdomar lär sig om grundläggande värderingar. De lär sig att hantera 
sin fritid på ett ansvarsfullt sätt och att alltid försöka ta beslut som är bra idag men även för 
framtiden. 

• Utbildning: Man hjälper barn som aldrig gått i skola eller väldigt sällan. Tillsyn i samband med 
deras skolgång, stipendium i privata skolor, skoltransport, läxhjälp, lektioner i engelska och 
portugisiska, bibliotek, skolmaterial, skoluniformer, pedagogisk stimulans samt pedagogiska 
utflykter.

• Konst: Genom olika konstnärliga projekt relaterade till dans, teater, gastronomi och hantverk 
jobbar vi med barnen för att utveckla deras livsvision.

• Workshop med föräldrar: Guidade workshops och träning om hälsosamma riktlinjer för en 
familj med värderingar och redo att möta livets utmaningar.

• Psykologstöd: Individ-, grupp- och lekterapi för barnen och föräldrarna.
• Hembesök: Påverkan på kärnfamiljen.
• Humanitära brigader: Familjer påverkas genom förmåner som sjukvård, hjälp för handikappa-

de, donationer av mat, kläder och läkemedel.

Några nyckeltal som beskriver arbetet 2018:
• Omfattande stöd till 150 barn i utsatt situation med positiv inverkan på deras liv och deras 

familjer. Hur många barn som totalt besöker projektet: 150 barn
• Matbespisningen: 120 barn.
• I Club infantil: Mellan 60-115 barn.
• Konst: 70-115 barn.
• Workshop till föräldrarna: 60-100 föräldrar.
• Hälsobrigader: 150 barn.
• Stipendiater: 35 barn/ungdomar i privata skolor, universitet, och föräldrar som bestämt sig för 

att återta sina studier.
• Volontärer: 40.

En oas av omsorg i projekt Pa Mi Barrio  

Cielos Abiertos



Verksamhetsberättelse 2018 3332 Insamlingsstiftelsen Ankaret org.nr 875002-7800

• Påverkan på lokal nivå: “58% av hushållen har ingen garanterad tillgång till mat” i Medellin.  
Pa Mi Barrio skapar en lösning på detta med sitt dagliga näringsrika stöd till barnen och ung-
domarna.

• Utbildning: Var femte elev i Medellín som går i grundskolan slutar INTE gymnasiet. Para Mi 
Barrios  upplägg försöker ge rätt förutsättningar så att barnen uppnår sina gymnasiestudier 
och även fortsätter att läsa på högskolan.

• Ge barnen möjlighet till konst, musik och språk. Colombia är det fjärde landet i världen där 
det mördas flest människor mellan 0 och 18 år. Ungdomarna i Medellín har en hög statistik på 
att falla offer för mord i samband med en urban konflikt av kriminella gäng som skapar en si-
tuation som gör det svårt för ungdomarna både att värja sig ifrån våldet och fly från det. Van-
dalism, användning och missbruk av alkohol och tobak, droger, prostitution, ovilja att studera 
är vardagen som dessa barn och ungdomar i Medellín tvingas leva i. Pa Mi Barrio-programmet 
erbjuder hälsosamma alternativ som musik, hantverk, språk, konst och dans så att de investe-
rar bra i sin fritid och möjliggör sina färdigheter och talanger.

Fotavtryck sedan 2009 då arbetet startades: En hel generation har lyfts…
Bättre förutsättningar för livet genom förändrade vanor med nya värderingar, principer som 
ibland har lett till högre studier.

De barn som har vuxit upp har blivit föredömen som i sin tur påverkar andra i deras närhet 
genom att visa kärlek till innevånarna.

Andra resultat är att barn med undernäring har blivit normalviktiga och lärt sig att äta rätt.
Man har funnit hälsosamma aktiviteter att göra på sin fritid.
Man menar att i detta område har en hel generation av barn lyfts och kommer att ha en posi-

tiv påverkan på det samhälle som är i nöd.

Ledare för  våra  
Mottagande
organisationer
ANCLANDO CORAZONES
Namn: German Eduardo Roldan
Ålder: 59 år
Familj: gift
Position inom organisationen:  
Ordförande Anclando Corazones
Övrigt arbete/sysselsättning: Revisor för olika  
företag i Santa Marta.
Passion: Betjäna samhället

CIELOS ABIERTOS
Namn: Deisy Cañavera och Ronny Boden
Ålder: Deisy: 42 år, Ronny: 43 år 
Familj: Daniela Cárdenas (dotter)
Position Deisy: Direktör för programmet Pa’mi 
barrio och missionär
Position Ronny: Direktör för programmet Pa´mi 
barrio, lärare, egenföretagare och missionär.
Passion: Båda har samma passion. Nämligen att 
använda livet, gåvor och talanger som en pe-
dagog för en omvandling i samhället med Guds 
värderingar, hjälpa de mindre lyckliga att hit-
ta en chans i sina liv i tiden och de kan också 
värdera sig själva, bemyndiga sig att skapa en 
omvandling i ditt liv, miljö och samhälle.
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ANKLA CENTER
Namn: Maria Isabel Mesa 
Ålder: 31 år 
Familj: Ensam mor till min son Sebastian Vergara
Position: Direktör och juridisk företrädare för 
Ankla Center
Passion: Min passion är att hjälpa barn, ung-
domar och familjer i nöd genom kultur och 
konst. Jag är troget troende att vi alla behö-
ver andra för att kunna bidra till en positiv 
förändring i samhället. Och jag vet att barns 
drömmar är större än deras rädsla.

FILADELFIA SANTA ROSA 
(BRASILIEN)
Namn: Tania Krüger Birk
Ålder: 38 år
Position: Projektansvarig, utbildad socionom
Passion: Fast det så ofta finns tydliga behov 
väldigt nära oss så blundar vi lätt och vill inte 
bemöta svårigheterna som finns. I vissa fall så 
bryr vi oss inte helt enkelt eller så vet vi inte 
hur vi ska hjälpa. 

Jag bedömer att det är vårt ansvar att bemö-
ta behoven som finns. Det finns alltid något 
som vi kan göra. Önskar att utöva social rättvi-
sa, kämpar för frågor som att garantera rättig-
heter, förbättra de sociala förhållandena hos 
dem som lever i osäkra förhållanden och upp-
byggnad av kollektiv solidaritet. Min drivkraft 
är kärleken. Jag känner mig nöjd, glad och 
tillfredsställd när jag deltar i socialt arbete.

KUNNA
Namn: Mariano Humberto Zea Ospina
Ålder: 47 år
Familj: 
Fru Miriam Gómez Zuluaga och barnen Cristo-
fer Zea Gómez och Linda Yulieth Zea Gómez
Position: 
Juridisk företrädare samt projektmedarbetare
Passion: 

Betjäna samhället

JUCUM
Namn: Enith Maria Diaz Villegas 
Ålder: 65 år 
Familj: Singel
Position: 
Direktör för vår verksamhet med ungdomar, 
juridisk representant och pastor med bak-
grund inom omvårdnad
Passion: 
Betjäna de fattiga, föräldralösa och hemlösa

ENTROPIKA
Namn: Thomas Lafon
Ålder: 32 år
Position: Projektkoordinator
Passion: 

Hjälpa människor i behov så de får möjlighet 
att förbättra sin livskvalité
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FÄNGELSEMISSIONEN  
I COLOMBIA (CCC)
Namn: Lacides Hernández Alvarez 
Ålder: 53 år
Familj: 
Fru Libia Nassif Saez (administratör i CCC), 
älsta sonen Jhonatan David Hernández Nas-
sif, dotter Lina Marcela Hernández Nassif och 
yngsta sonen Juan Elias Hernández Nassif 
Position: 

President och juridisk företrädare för CCC, sty-
relsemedlem i Prison Fellowship International 
sedan 2008 och zondirektör för AIEC (Associa-
tion of Evangelical Churches of the Caribbean.
Passion: 

Att bidra till att reformera landets rättvisa 
baserat på bibliska principer. Har även en 
passion att hjälpa människor som behöver 
det, som har något lidande eller tillstånd av 
sårbarhet och fattigdom och människor som 
är berövade av frihet.

LA ALJABA
Namn: Ana Lucy Palma Beltran
Familj: 

Två döttrar, Maribel och Ana Maria, och två 
barnbarn
Position: Projektledare
Passion: Min passion är barnen. Jag önskar att 
barnen får åtminstone det grundläggande för 
en bra utveckling.

Årsredovisning
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Ankararet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK om inget annat anges. Stiftelsen har 
sitt säte i Örebro.

Allmänt om verksamheten
Ankarstiftelsen är en insamlingsstiftelse för hjälparbete baserad på i huvudsak frivilliga insat-
ser med syfte att främja socialt internationellt arbete bland barn,kvinnor, interner i fängelser, 
sjuka och handikappade. Under året har alla insatser varit i Colombia, Sydamerika. Arbetet är 
uppdelat på  nio olika mottagande organisationer och har tre fokusområden: Skolor och vatten, 
mikrolån och fotboll.

Hur stiftelsens ändamål främjas framgår av rapporterna från de mottagande organisationer-
na i den första delen av årsberättelsen.
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Ändamålsbestämda medel
Ankarstiftelsen följer upp hur mycket av de insamlade medlen som är ändamålsbestämda och 
om de är bestämda av givare eller av styrelsen. Under 2018 har styrelsen fördelat ospecificera-
de medel till JUCUM, Fängelsemissionen PFC samt till Entropika.

 
Mottagande  
organisation

 Verksamhet Insamlat 2018 
tkr

Utbetalat 
2018 tkr

Ändamålsbestämt av 
givare eller styrelsen

Fängelsemissionen PFC Fängelser, fotboll, mikrolån 2.764 3.059 Givare och styrelse
Anclando Corazones Skolor 2.323 2.636 Givare
KUNA Fotboll 1.344 1.114 Givare
Entropika Vatten, socialt arbete, skolor 949 997 Givare och styrelse
Para Mi Barrio Socialt arbete 180 232 Givare
ANCLA Center Socialt arbete 769 792 Givare
JUCUM Socialt arbete 360 346 Givare och styrelse
La Aljaba arbete 109 96 Givare

 
Under 2018 har Fängelsemissionens norra del  ( fd CCC- Santa Marta) knoppats av och bildat en 
egen stiftelse Anclando Corazones för att kunna fokusera på skolbyggen. Utöver de nämnda mot-
tagande organisationerna har vi också förmedlat enstaka mindre belopp  på uppdrag av givare 
till ett par organisationer.

Inbetalat/ Utbetalat
 Ankarstiftelsen mäter andelen utskickade medel jämfört med insamlade medel som ett sätt att 
mäta organisationens effektivitet. Se tabellen nedan.

Mottagande organsation Inbetalat/ 
Utbetalat 2014

Inbetalat/ 
Utbetalat 2015

Inbetalat/ 
Utbetalat 2016

Inbetalat/
Utbetalat 2017

Inbetalat/ 
Utbetalat 2018

Fängelsemissionen PFC 80 % 125 % 103 % 117 %  111%
Anclando Corazones     95 % 87 %  113%
KUNA       65 %  83%
Entropika     104 % 89 %  105%
Para Mi Barrio     111 % 166 %  129%
ANCLA Center          103%
JUCUM 148 % 108 % 110 % 80 %  96%
La Aljaba          88%

Insamlingsvägar
Den största andelen insamlade medel och bidrag kommer från  enskilda personer ( 42%) och 
företag ( 37%). Övriga fördelar sej på församlingar, föreningar, stiftelser, och en mindre del SIDA 
finansierade medel. I  texten ” Ordförande har ordet ”  beskrivs mer om insamlingsvägar för att 
nå dessa givare.

Styrelsens arbete
• Styrelsen har haft fem möten under året.
• Ankarstiftelsen har en ordförande Börje Erdtman, en mötesordförande Anders Hagström, en 

ekonomiansvarig Ingrid Brauer. Övriga ledamöter: Lennart Svensson, Bertil Larsson, Jan Seger-
berg, Eva Johnson, Bengt Albertson samt två nytillträdda under 2018 Lotta Erdtman och Lotta 
Bergholm.

• Det utgår inga ersättningar till styrelseledamöter.
• Det är viktigt för styrelsen att ha ett storforum i samband med årsmötet då man bjuder in  

alla läsare av tidningen Ankarbladet till dialog.
• En delegationsordning har tagits fram under året och beskriver styrelsens  arbete. 
• Under året har ett verkställande utskott (VU) startats bestående av tre personer ur styrelsen 

samt projektsamordnarna. Från styrelsen Börje Erdtman, Anders Hagström samt Ingrid Brauer. 
Utskottet hanterar operativa frågor.

• Det omfattande frivilligarbetet leds genom kontaktpersoner och arbetsgrupper inom område-
na ekonomi, hemsida, vatten och skolor.

• Ett projektkontor har börjat formaliseras med två projektsamordnare och en person för IT/
admin. 

• En årsverksamhetskalender baserat på Ankarstiftelsens projekthandbok  styr projektkontorets 
arbete.

• Flera verksamhetsanalyser har genomförts hos de mottagande organisationerna under året.
• I december genomfördes en intern revision av hur projekthandboken efterlevs och en åt-

gärdsplan togs fram för att stänga avvikelserna. Ytterligare en projektsamordnare har an-
ställts för att förbättra projektstyrningen och för att arbeta med nya projektansökningar. 

Insamlings-
vägar
Enskilda gåvogivare

Företag

Biljettintäkter

Kyrkor

Stiftelser/föreningar

SIDA bidrag

42 %

37 %

2 %6 %

9 %

4 %
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Resultat och ställning
Intäkterna för 2018 uppgår till 12.6 MSEK vilket är den högsta nivån hitintills i stiftelsens 20 
åriga historia och också högt över den intäktsbudget som gjordes i början av året. Vi tackar våra 
givare för förtroendet för våra projekt och vår effektivitet att förmedla medlen under året. Se-
condhandbutiken Livlinan har givit ett gott resultat och har på ett signifikant sätt kunna bidra 
till den positiva utvecklingen på intäktssidan.

Omkostnadsnivån ligger på något högre nivå 6.2 % än i fjol (2017 5,4%). De svenska projekt-
kostnaderna inkluderar secondhandbutiken Livlinan och projektkostnader och uppgår till 9.8 % 
(2018 9.2%).

Under kommande år kommer vi också att göra en kostnadsbudget för att ytterligare fokusera 
på låga omkostnader, som ju är ett signum för Ankarstiftelsens arbete.

Utbetalningarna har ökat med närmare en miljon kronor jämfört med tidigare år då de har 
legat på en stabil nivå på ca 8 MSEK. Ökningarna ligger jämnt fördelat inom områdena fadder-
barn, ledare och vatten.

Under 2018 genomfördes ett kapacitetshöjande projekt med  samarbetspartnern Fängelse-
missionen (PFC) med resurser från Svenska Missionsrådet. Projektet avslutades i December med 
förväntat gott resultat. Syftet var att stärka partnerns kapacitet inom personal- och kommuni-
kations frågor samt arbeta med organisationskultur ( genus- och demokrati). Detta är en förbe-
redelse för att på ett förtroendegivande sätt kunna förmedla medel från Svenska Missionsrådet 
till PFC för det projekt som startar 2019.

Stiftelsens balansräkning visar en fördelning av lång- och kortfristiga tillgångar och skulder. 
De långsiktiga tillgångarna som vid årsskiftet låg på ca 35 %  av totalt kapital är avsedda att 
vara en buffert för att klara av betalningar till våra mottagande organisationer om vi skulle 
drabbas av oförutsedda händelser. Det finns en placeringspolicy som reglerar långsiktiga place-
ringar ska hanteras.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I början av 2019 har ett 2 Mkr projekt finansierat via Svenska Missionsrådet startat. Det kommer 
att pågå i tre år 2019-2021 och syftar till att skapa ett center som ska arbeta inom fredsproces-
sen mellan regeringen och FARC gerillan med återställlande av rättvisa samt försoningsfrågor. 
Projektet och även centret heter Center for Justice and Restorative Justice( CJRP).

Framtida utveckling 2019
Nya visionsmål för 2024 har identifierats för fokusområdena skolor, fotboll, vatten och fängelser:

Område Mål 2024 Kommentar

Skolor 300 skolor 20 nya skolor per år

Mikrolån 500 lån  

Fotbollsprojekt 25 projekt

Socialt arbete i fängelser
Fortsatta rehab/försonings-
program/förlåtelseprogram i 
ca 100  fängelser i Colombia

Kurs ”Fångens pilgrimsfärd”, Försoningsprogram ”Fikon- 
trädet”. Försoningsprogram gerilla och medborgare  

drabbade av inbördeskrig ”Justice Restorativa”, ett treårs- 
projekt finansierat av SMR. 2019-2021

Kapacitetshöjande projekt inom Fängelsemissionen.  
Fortsatt kapacitetshöjning i filialer till Fängelsemissionen. 

Planerat 2020-2021.

Rent vatten

I Amazonas:  
60 % av alla samhällen med 

ursprungsbefolkning
I Medellin: 1000 hushåll

I  norra Colombia:  
vatten till 5 skolor per år 

(omvänd osmos); 
40 %  av ursprungsbefolk-

ningen i området 2018

Samhällsutveckling Amazonas  
Starta 3 års projekt för samhällsutveckling inom  

ursprungsbefolkningen där vattenprojekt har genomförts. 
Planerat 2020-2022



Flerårsöversikt     

Allmänna förutsättningar 2018 2017 2016 2015

Insamlade medel och gåvor 10 104 9 791 8 543 7 663

Utbetalade medel -9 627 -8 826 -8 143 -8 588

Resultat från insamlade 
medel och gåvor 477 965 400 -925

Andel utbetalt i förhållande 
till insamlade medel % 95 90 95 112

Förändring av eget kapital
Ändamåls-

best. medel
Balanserat  

kapital
Summa 
kapital

Belopp vid årets ingång 1 215 047 356 253 1 571 300

Årets förändring av ändamåls- 
bestämda medel -279 021 279 021 0

Årets resultat  -272 433 -272 433

  

Belopp vid årets utgång 936 026 362 841 1 298 867

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2   

Gåvor 3 10 103 881 9 791 195

Bidrag 4 1 142 878 836 898

Nettoomsättning 5 1 317 398 1 184 816

 12 564 157 11 812 909

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Ändamålskostnader  -9 626 983 -8 826 319

Övriga externa kostnader 6 -969 708 -888 683

Personalkostnader 7 -2 239 854 -1 670 164

  -12 836 545 -11 385 166

    

VERKSAMHETSRESULTAT  -272 388 427 743 

    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 3 024

Räntekostnader och liknande resultatposter  -45 -112

  -45 2 912

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -272 433 430 655

    

RESULTAT FÖRE SKATT  -272 433 430 655

    

ÅRETS RESULTAT  -272 433 430 655

Resultaträkning  
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TILLGÅNGAR  2018-12-31 2017-12-31 
Anläggningstillgångar    
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 810 000 810 000
  810 000 810 000
Summa anläggningstillgångar  810 000 810 000
   
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 47 366 9 308
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 130 921 66 095
  178 287 75 403
   
Kassa och bank 1 353 558 868 684
Summa omsättningstillgångar 1 531 845 944 087
    
SUMMA TILLGÅNGAR  2 341 845 1 754 087

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  936 026 1 215 047

Balanserat kapital  635 274 -74 402

Årets resultat  -272 433 430 655

Summa eget kapital  1 298 867 1 571 300

    

Kortfristiga skulder    

Aktuella skatteskulder  12 048 9 239

Övriga skulder  99 033 53 047

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 931 897 120 501

Summa kortfristiga skulder  1 042 978 182 787

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  2 341 845 1 754 087

Balansräkning  
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3), samt FRII.s styrande riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av 
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredo-
visning sker.

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillba-
ka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls 
därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget 
bidrag är det en gåva.  

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade 
kläder och liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen.  
Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte 
som intäkt. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på 
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksam-
heten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättning-
stillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. 

I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovi-
sas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa 
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller 
kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.



Not 3 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen

2018 2017
   
Allmänheten 4 588 099 3 675 285
Företag 3 774 019 4 628 032
Organisationer 1 077 923 1 280 178
Stiftelser och fonder 663 840 207 700
 10 103 881 9 791 195
   
Not 4 Erhållna bidrag

2018 2017
   
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen   
Arbetsmarknadsbidrag 1 142 878 836 898
Summa 1 142 878 836 898
   
Not 5 Nettoomsättningens fördelning  

2018 2017
   
Nettoomsättningen per rörelsegren   
Livlinan Second hand-butik 1 312 398 1 184 816
Fakturerade tjänster 5 000  
 1 317 398 1 184 816
   
Not 6 Leasing, leasetagaren
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 275 500 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal,  
förfaller till betalning enligt följande:

2018 2017
   
Inom ett år 275 500 274 800
 275 500 274 800
   
Hyreskontraktet är ett sk. rivningskontrakt vilket innebär att hyresvärden kan säga upp  
kontraktet på 6 månader och Ankarstiftelsen på 3 månader.
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Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Finansiella instrument

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ända-
målsbestämda medel. Se även egetkapital-noten.

Leasingavtal

Stiftelsen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella lea-
singavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kort-
fristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning 
efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det 
finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att er-
hållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaff-
ningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verk-
liga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder un-
der nästa räkenskapsår.

Not 2 Upplysningar om ideellt arbete
Stiftelsen har under året haft volontärer som hjälpt till i verksamheten, framför allt i Seccond hand- 
butiken Livlinan. Det är ca 14 personer som arbetat ideellt uppgående till ca 6 200 timmar.



Not 7 Anställda och personalkostnader *
2018 2017

Medelantalet anställda   
Kvinnor 3 2
Män 3 3
 6* 5
   
Löner och andra ersättningar   
Övriga anställda 1 569 301 1 185 821
 1 569 301 1 185 821
   
Sociala kostnader   
Pensionskostnader för övriga anställda 52 478 49 662
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 503 233 373 577
 555 711 423 239
   
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader

2 125 012 1 609 060

   
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande be-
fattningshavare

  

Andel kvinnor i styrelsen 40 % 36,4 %
Andel män i styrelsen 60 % 63,6 %

 
Avtal om avgångsvederlag
Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledan-
de ställning.
 
 

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2018-12-31 2017-12-31
   
Ingående anskaffningsvärden 810 000 810 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 810 000 810 000
   
Utgående redovisat värde 810 000 810 000

 
Marknadsvärdet per bokslutsdagen uppgår till 925 520 kr (925 520 kr).

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Arbetsmarknadsbidrag 130 921 66 095
 130 921 66 095

 
 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna semesterlöner 105 272 49 877
Upplupna sociala avgifter 45 806 27 719
Övriga poster 780 819 42 905
 931 897 120 501

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I början av 2019 har ett 2 Mkr projekt finansierat via Svenska Missionsrådet startat. Det kommer 
att pågå i tre år 2019-2021 och syftar till att skapa ett center som ska arbeta inom fredsproces-
sen mellan regeringen och FARC gerillan med återställlande av rättvisa samt försoningsfrågor. 
Projektet och även centret heter Center for Justice and Restorative Justice( CJRP).
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* inkluderar Secondhand-butik
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Ankaret, org.nr 875002-7800 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Ankaret för år 2018. 
Stiftelsens årsredovisning ingår på sidorna 39-50 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
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styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

!  av !2 3

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Insamlingsstiftelsen Ankaret för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: 
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

 
Sävsjö den 6 april 2019 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
Leif Göransson 
Auktoriserad revisor
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