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Verksamhetsberättelse för  

Ankarstiftelsen 2019

Ordföranden har ordet / Börje Erdtman

Ännu ett år av fred och vi kan arbeta allt mer 
obehindrat. Som i alla krig är ingen riktigt nöjd 
och risk för uppblossande hotar alltid. I alla 
krig tar det tid att läka såren. Alla framställer 
sig som offer. Förlorat anhöriga. Bestulen på 
mark. Tvingats fly. Trauma och ångest. Hämnd-
begär. Listan blir lång. Vid vårt möte i feb. 2019 
med FARC-ledaren Pastor Alape var han mycket 
besviken. Många soldater kvar i läger och hund-
ratals dödade trots utlovat beskydd. En del vill 
ta till vapen igen för att fortsätta kriget.

Tidigare mötte vi ledarna för ELN inne på en 
särskild avdelning på Bella Vista-fängelset och 
hade då tillfälle att påverka dem. Nu är de bor-
ta och bilden är oklar vad som kommer att ske.

Paramilitären har lämnat sina vapen men 
alltför många är nu aktiva i olika ligor som 
försörjer sig på kriminell verksamhet.

Dock några viktiga synpunkter. DET COLOM-
BIANSKA FOLKET ÄR MYCKET KRIGSTRÖTT. På 

50 år har samhället och livet förändrats i ett 
rasande tempo. De flesta som flytt försörjer sig 
på olika sätt. Många har anpassat sig till det 
nya livet och en del är framgångsrika. Visser-
ligen är slumområdena stora med massor av 
nya bostäder som har växt upp. Gator och väg-
ar förbättras i snabb takt. Under vår resa från 
Barranquilla via Riohacha och Valledupar till 
Medellin kunde vi åka på nya vägar av förvå-
nande bra standard.

På frågan om ett stort krig igen kommer att 
blossa upp är vårt svar NEJ. DET FINNS INTE 
LÄNGRE BRÄNSLE. Tidigare kom stöd från 
Venezuela och stater med liknande ideolo-
gi. Nu finns inte längre medel i dessa länder. 
Inget krig kan leva utan att någon levererar 
medel till vapen. Någon påpekar att det finns 
obegränsade medel i droghanteringen. Visst 
men numer har de tidigare ligorna enats till en 

kartell och de kommer nog inte att släppa från 
sig sin lukrativa verksamhet. Man beräknar att 
varje år strömmar det ut ca 1 000 ton kokain 
på marknaden.
 
Även om de flesta av de 6 miljoner colombian-
ska flyktingarna försörjer sig har inte proble-
met minskat. 2 miljoner flyktingar har vällt in 
från Venezuela. Märkligt nog har det inte blivit 
några större konflikter av detta.

MITT I DETTA FÖRSÖKER ANKAR- 
STIFTELSEN GÖRA INSATSER.
Vi möter problematiken på de 106 fängelser 
där våra 2 000 medarbetare agerar. En stor an-
del av de fångar man möter har varit aktörer 
på olika sidor av kriget och ingen är oskadd. 
Syns inga fysiska skador finns de inombords. 

Rådgivning och gudomliga mirakel rapporteras 
i tiotusentals fall. Efter tiden som fånge börjar 
stora svårigheter. Inget arbete, ingen bostad, 
ingen mat, inga vänner. Trots flitiga besök i 
fängelsekyrkan upptäcker många att kyrkorna 
på utsidan inte är särskilt välkomnande. Tyvärr 
faller många tillbaka, kanske så många som  
20 % KATASTROF. 

Vi jobbar nu intensivt på att hitta medel för 
att hjälpa dem. Vi kallar projektet HALVVÄGS-
HUS. En plats dit fången kan komma för att 
stanna en vecka eller ett år. En säng, lite mat 
och någon som bryr sig. De platser som är 
mest intressanta är Santa Marta och Medellin. 
Men också Barranquilla och Bogota kan snabbt 
bli intressanta. Allt beror på vilka medel vi 
kan få ihop. Viktigt är att alla har arbete eller 
studerar.  Tre produktions idéer börjar ta form. 
Tillverka material till våra skolbyggen. Tillver-
ka karameller. Tillverka rollatorer. I samtliga 
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fall har vi kvalificerad hjälp från framgångsrik 
industri i Sverige. Vi har även ett pågående 
samtal med Colombianska handelskammaren i 
Stockholm.
 
Ett krig skadar direkt synligt och katastrofalt 
men också osynligt. Trauma, ångest, hat och 
hämndbegär. Även de yngsta barnen har skad-
or. Här har våra fotbollsskolor betytt mycket 
för att läka.
Ännu mer har våra oaser i slummen 
betytt. Para mi Barrio heter det 
ena som samlar barn i två 
hus i slumområdet 8 de 
Marzo. Framgången är 
så stor att man nu vill 
bygga en egen skola. 
Den andra heter An-
kla Center och ligger 
även den i Medellin i 
området Santo Do-
mingo. Barnen skapar 
något och någon lyss-
nar till deras berättelse 
och sakta löses ångesten 
upp. Om ingen bryr sig fort-
sätter det inre kriget i genera-
tioner. Med trauma blir skolan svår, 
kompisar jobbiga och relationer med andra 
brister. Barn till krigets offer får för lite kärlek 
och. Vi leverera bara en droppe men…

Pablo Escobar kommer alltid att förknippas 
med Colombia. På fängelserna möter vi stän-
digt personer som var relaterade till honom. 
Vi påminns om honom när barnen springer ut 
på fotbollsplan. Det sägs att han ordnat 150 
planer under sin aktiva tid. Våra fotbollsskolor 
fungerar med engagerade ledare som oftast 
själva varit en del av problemet. Insatserna 
är många gånger inledningen till fredsuppgö-
relser mellan rivaliserande gäng. Under 2012 
miste två av våra tränare livet under tjänsten. 
2019 har inga svåra olyckor hänt. En särskild 
satsning på flickor har gjort under året. Tyvärr 
är efterfrågan större än vi har medel till.
 
5000 barn dör varje dag på grund av dåligt 
vatten kunde man läsa för något år sedan. 
Numer nämner man att siffran har minskat till 
800. Här borde det finnas en nolltolerans. Vi 

har ett aktivt vattenkommittee som ständigt 
har nya idéer. Tack vare samarbetet med En-
tropika får allt fler familjer rent vatten. Främst 
är det långsamfilter genom sand och ”SAWY-
ER” filter som gäller. Läs mer nedan om vår 
satsning på avsaltning.

Mikrolånsidén kom från Bangladesh och om-
fattar där många miljoner företag. ”Hand in 
hand” tog den till Indien och med stöd av 

Percy Barnevik har man på kort tid nått 
en miljon företag. Budgeten är 

att man på tio år skall nå 10 
miljoner. Vi hade önskat att 

vi haft deras kunskap och 
resurser. Dock under 
årens lopp har många 
kvinnor fått nytt hopp. 
Vi hoppas snart kunna 
starta 100 företag årli-
gen. Här gäller att inte 
skynda för fort. Tråkiga 

rapporter har kommit in 
om gigantiska misslyck-

ande i Afrika.
 

U-hjälp är märkligt nog under 
ständig förändring. Tidigare var det 

barnhem, getter och fadderbarn som gällde. 
På en enda sammankomst kunde man få tio, 
ja ända upp till tjugo gensvar. Nu vågar man 
nästan inte fråga. Dock, miljoner barn har fått 
skola och livsutrymme. Även i våra program 
har detta betytt oerhört mycket. Vi sörjer över 
att denna viktiga verksamhet minskar. 250 kr 
per månad är inte mycket.

Skolor tog mycket stryk under krigsåren. Svårt 
med lärare. Rädsla för kidnappning. Risk för 
att barnen rekryterades till gerillan. Tvång 
att familjerna skulle tvingas odla koka. Nu 
har allt blivit bättre och vi möts ständigt av 
önskan om nya skolor. Till och med de iso-
lerade grupperna av landets urbefolkning 
vill ha skolor. Särskilt tack till militären som 
lyfter upp materialet gratis på berget Sierra 
Nevada de Santa Marta. Kommunen gör bot-
tenplattan i betong och vi bygger. Det senaste 
året bygger vi allt fler toaletter. Kaktussko-
gen är allt för stickig. Nu utmanar vi även 
kommunen på skolmat. Alltför många barn 
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är undernärda.  Årets häftigaste skola var 
nog i Buena Vista som ligger i Cienagasjön. 
Alla hus på pålar. Vår skola här är en del i en 
försoning mellan några förövare som i Santa 
Marta-fängelset ångrat sina onda gärningar. 
28 personer av den fattiga fiskarbefolkning-
en blev mördade. Reaktionen i landet blev 
enorm men mördarna försvann. Efter förso-
ningen på fängelset vill man hjälpa byn med 
en skola. Livlinan, vår secondhand-butik i 
Örebro betalade och skolan invigdes under 
vårt besök i oktober. Stor uppståndelse med 
delstatens guvernör och mycket båtar och 
poliser. Många tal och mycket gråt när mör-
darnas brev lästes upp. Vår medresenär De-
sirée gladde barnen med obegripliga cirkus-
konster och Dogge Doggelito sjöng. 
Totalt blev det många skolsalar byggda under 
året även om vi inte nådde rekordet från 2018.
 
Robert var tidigare en ung ledare för en krimi-
nell gruppering med över 200 pojkar i Medel-
lin. De levde i hög grad på mord och utpress-
ning. Filadelfia Tidan slantade varje månad 
upp så mycket pengar att Robert redan under 
fängelsetiden kunde börja läsa juridik. Under 
2019 blev han klar advokat. Som hobby hjälper 
han sina olycksbröder från fängelset. Alla är 
inte skyldiga. Trots små resurser har vi i dag 
lärare, ingenjörer och även någon läkare som 
fått sin dröm uppfylld tack vare Ankarstiftel-
sens vänner. Målet är att hjälpa många fler.

Många har skador från krig, fattigdom, droger 
och den hemska dödskulturen. Barnen betalar 

ett högt pris. Vi stöder hus i Leticia Amazonas 
och ett i Medellin som hjälper barnen. En del 
av dem kan inte bo hemma. Då kommer våra 
internat väl till pass. Här finns någon som lyss-
nar och hungern mättas. Bäst vore om man 
kunde ”laga” föräldrarna eller hitta nya hem.
 
Som ung drömde jag att få komma ut i värl-
den och uppleva andra folks livssituation. Min 
första bok var ”Vägar och stigar i det okända” 
av Gustav Bolinder. Han reste runt på berget 
Sierra Nevada de Santa Marta och träffade 
Kogi och Aruhacofolken redan 1914. Nu kan 
nästan vem som helst följa med som volontär 
och bygga skolor tillsamman med dessa spän-
nande folkslag. Unga som gamla tar vara på 
denna möjlighet. Bara att maila in en anmälan 
till oss.

Under året har vi anordnat konserter i Växjö, 
Hillerstorp, Stockholm, Hackvad, Skövde, Söne, 
Karlskrona, Gävle och Alstermo. En lång rad 
kända artister har ställt upp gratis och mycket 
medel har på så sätt runnit in. Många skolor 
har byggts som ett resultat av detta. Massor av 
andra möten har hållits på olika platser i lan-
det. Allt från Rotary till en liten barngrupp i en 
kyrka. Utställningar har hållits på olika platser 
som Nyhem och Löttorp. Som ett resultat av 
våra aktiviteter har media uppmärksammat 
oss. Helsida i Aftonbladet, några sekunder i 
minnesprogrammet om Lill-Babs som gick i re-
pris, och massor av lokaltidningar. Vi var även 
med i tidningen Dagen som listade de organi-
sationer med lägsta omkostnaderna.

Fredsarbete i landet

Fred i
Colombia
Namnet Colombia förknippas ofta med drog-
karteller, kokaodlingar, gerillaverksamhet, kid-
nappningar, krig, korruption, m.m. Alla dessa 
aspekter är tyvärr sanna och kan sammanfat-
tas i ett ord: Konflikter. Colombia har levt i de-
cennier under hotet av väpnade konflikter. Vål-
det nådde sin kulmen i slutet på 90-talet och 
början av nya millenniet. Tusentals människor 
har mist sina liv och med sina närmare 6 
miljoner interna flyktingar är Colombia landet 
som har den näststörsta siffran av flyktingar i 
världen. Endast Syrien har fler. 
https://www.globalis.se/Statistik/Internflyktingar

Men om man lägger till senaste tillströmning-
en av flyktingar från Venezuela så överstiger 
siffran den syriska statistiken. En enorm kost-
nad för staten och en utmaning för landet och 
även det internationella samfundet.
Men Colombia förknippas även med glädje, 
gästfrihet, mångfald, enastående natur, upp-
finnighet, en av Sydamerikas mest lovande 
ekonomi, ökad turism, m.m.
Hur går detta ihop?

2016 fick vi glädjas med att den norska No-
belkommittén tilldelade ”Nobels fredspris 
2016” till Colombias dåvarande president Juan 
Manuel Santos. Den norska Nobelkommitténs 
ordförande Kaci Kullmann Five uttalade efter 
att ha gett som motivering till utnämningen 
”hans beslutsamma ansträngningar för att få 
ett slut på landets mer än 50 år långa inbör-
deskrig” att priset också skulle ses som en 
hyllning till det colombianska folket som trots 

övergrepp inte har gett upp hoppet om en 
rättvis fred. Detta är förmodligen svaret hur 
det går ihop. Befolkningen vägrar helt enkelt 
att ge upp. Stolta bär de sin landslagströja. 
Flaggor ses överallt. Nationalsången sjunges 
ut med kärlek och vördnad. Colombia kanske 
förknippas med våld och konflikter. Men folket 
utstrålar hopp, glädje och kärlek. Detta Colom-
bia vill Ankarstiftelsen lyfta fram och stötta.
 
Med det färska fredsavtalet som har tecknats 
mellan Colombias stat och den största gerilla-
gruppen FARC så fanns det stora förhoppning-
ar om en ökad positiv trend i landet och att 
Colombia äntligen skulle få uppleva fred.
Men efter närmare fyra år undrar vi hur den 
colombianska folket upplever freden i landet. 
För att få svar på detta har vi frågat våra mot-
tagande organisationer. Så här svarar de:

PFC /LACIDES HERNANDEZ 

Vi colombianer känner som om freden motver-
kar folket, eller snarare att den colombianska 
folket motverkar freden. Ingen fredsprocess 
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i Colombia har lyckats. Alla har haft en mörk 
baksida. Fredsavtalet som undertecknades i 
slutet av 2016 är inget undantag. Så idag när 
vi besvarar denna fråga, firar vi knappt tre (3) 
år efter undertecknandet av avtalet i Havanna 
och genomförandeprocessen för det som avta-
lades har gått långsamt. 
Liksom alla fredsprocesser har det funnits 
dissidenter som lämnat FARC och återvänt för 
att ta till vapen. Och regeringen har inte på ett 
tillräckligt och konkret sätt efterlevt vad de 
har lovat i avtalet. I detta avseende är utveck-
lingen av freden i Colombia grumlig och kom-
plex. Även om FARC inte längre genererar våld 
så har våldet ändrat ”ansikte” (andra aktörer). 
Det är som att våldet i Colombia skapar me-
tastaser. Vi ser fred som svårfångad men vi 
fortsätter att hoppas på att kunna skapa den. 
Ankarstiftelsen, med sitt kontinuerliga stöd till 
organisationer som jobbar i landet, bidrar till 
att skapa detta hopp om en framtida fred.

ANKLA CENTER / MARIA ISABEL MESA

Den väpnade konflikten i Colombia, aktiv 
sedan mitten av 1900-talet, är en av de längs-
ta och mest förödande i modern tid. Även 
om närvaron av gerillagrupper och parami-
litära miliser var ett fenomen som inträffa-
de i många latinamerikanska länder under 
1900-talet, slutade nästan alla dessa konflikter 
för två eller tre decennier sedan. De särskilda 
omständigheterna i den colombianska konflik-
ten, där narkotikahandeln har använts till att 
finansiera olika väpnade aktörer, har gjort att 
kriget fortsatt fram till idag. 

Med freds- och nedrustningsavtalet som un-
dertecknades 2016 mellan regeringen och den 
främsta aktiva gerillagruppen i landet FARC 
hoppades man att det var ett slutgiltigt steg 

för att konsolidera freden i landet. Men tyvärr 
fortsätter konflikterna. För närvarande fort-
sätter olika väpnade aktörer, inklusive dissi-
denter från FARC, att arbeta i olika delar av det 
colombianska territoriet. Bland dem utmärker 
sig ELN-gerillan. Colombia är ett land där det 
fanns upp till fem gerillagrupper som opere-
rade oberoende och alla söker förhandlingar 
med den nuvarande regeringen.

Dessutom är det ett antal mindre kriminella 
grupper som är kopplade till narkotikahandel 
som har ockuperat det områden som lämnats 
av demobiliseringen av FARC, vilket gör att en 
lösning på konflikten försvåras ännu mer.

Under de sex årtiondena av konflikter har 
dessa grupper orsakat ett mycket stort antal 
tvångsförflyttningar av befolkningen och 7,7 
miljoner colombianer har varit tvungna att fly 
från sina hem och lever som interna flyktingar 
i andra delar av landet.

Våldet har särskilt drabbat civilbefolkningen. 
I enlighet med uppgifter från ”National Center 
of Historical Memory of Colombia” så är 81% 
av de döda civila. Våldet framhävdes särskilt 
i landsbygden och de fattigaste områdena i 
landet, främst bebodd av afro-amerikaner, 
ursprungsbefolkningar eller bönder. Detta är 
befolkningen som vi tar emot vid Ankla Center. 
Tyvärr ökar befolkningen i vår stadsdel dag för 
dag på grund av den fortsatta utvandringen av 
bönder från sina hemorter och som anländer 
till dessa flyktingområden och ökar den allt 
mörkare siffran i statistiken över extrem fattig-
dom som denna del av staden lider av.

ANCLANDO CORAZONES /  
GERMAN ROLDAN

Från vår synvinkel stöttar vår organisation 
till fred i Colombia genom byggandet av skol-

klassrum på platser där den colombianska 
staten inte har varit särskilt närvarande. Dessa 
områden var tidigare präglade av våld, men nu 
finns det fred och människor är medvetna om 
hur viktigt det är att utbilda barn så att de inte 
faller in i plågan av väpnade konflikter eller 
kriminella grupper.

ENTROPIKA / THOMAS LAFON

Såsom i alla andra länder kan freden i Colom-
bia endast uppnås genom att minska klyftan 
mellan de rikaste och fattigaste i samhället 
samt att försöka säkerställa ett anständigt liv 
åt alla och sträva efter att ge samma, liknande 
och/eller individanpassade förutsättningar 
utifrån var och ens behov.

Fred byggs genom åtgärder som specifikt 
syftar till att minska fattigdomen och garante-
ra de mänskliga rättigheterna. Vi på Entropika 
tror på att dessa åtgärder endast kommer att 
ha långsiktiga positiva effekter om de inklude-
rar åtgärder som stärker det civila samhället 
så att själva samhället är det som hävdar sina 
rättigheter. För att uppnå detta arbetar Entro-
pika med:

1) Bevarande av miljön genom lagliga åtgär-
der mot illegal handel av fauna och flora,  
implementering av hållbara ekonomiska al-
ternativ som ekoturism, ansvarsfull hantering 
av avfall och steriliseringskampanjer av hun-
dar och katter. Allt detta med syftet att säker-
ställa en hälsosam miljö för utvecklingen av 
urbefolkningen och de inhemska samhällena 
i Amazonas.

2) Förbättring av tillgången till dricksvatten 
till samhällen med urbefolkning i Amazonas 

och La Guajira, och även utsatta stadsdelar i 
Medellín. Detta med syftet att förbättra dessa 
gruppers hälsa.

3) Förbättring av tillgången till utbildning 
genom att förbättra skolinfrastruktur genom 
att bygga nya skolor. Fadderverksamhet och 
stipendium till barn som tillhör ursprungsbe-
folkningen i Amazonas. Syftet är att förbättra 
studiekvalitén, skoltäckningen och utbild-
ningsnivån för dessa, liksom förbättra deras 
jobbmöjligheter.

4) Stärka och utbilda sociala ledare och ur-
sprungsbefolkningens ledare genom kurser 
och workshops som syftar att stärka det civila 
samhället och även stärka alla tidigare ge-
nomförda projekt.

Under de senaste tio åren har betydande för-
bättringar setts på nationell nivå som syftar 
till att uppnå fred i Colombia och minska klyf-
tan mellan de fattigaste och rikaste i landet. 
Men tyvärr så har den nya regeringen, ledd 
av president Duque, frivilligt eller inte, åter-
igen ökat detta gap genom att applicera en 
socioekonomisk politik som är ogynnsam för 
medelklasser och lägre klasser. 

Den är även ogynnsam för miljön och sna-
rare gynnar stora affärsmän. Dessutom har 
vi backat till en tid då felinformation härskar 
och där det är farligt att ha en stark åsikt mot 
dessa ekonomiska intressen. Under 2019 har 
minst 150 miljöaktivister och sociala ledare 
mördats, men regeringen vidtar inte konkreta 
åtgärder för att lösa denna situation.

Däremot kan vi konstatera att det colom-
bianska civilsamhället aldrig varit starkare, 
mer enat och utbildat som idag. Detta kunde 
tydligt ses med de fredliga protesterna som 
skedde runt om hela landet i november och 
december 2019. Colombia har inte haft mani-
festationer av denna storlek och påverkan 
sedan 1977.

Även om presidentvalet 2018 delade landet, 
förenades det civila samhället som strävar att 
motarbeta reformer som föreslagits av reger-
ingen och som anses av den stora majoriteten 
av befolkningen vara emot deras intressen.
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JUCUM / 
MAGDA ROCIO LARGO GUZMAN

Vi upplever utvecklingen av freden i Colombia 
på följande sätt: Till en början nåddes vi av 
den väpnade konflikten genom de upplevel-
ser som observerades i de sammanhang där 
barnen som tillhör vårt projekt (barnhem) 
kommer från. Vi har varit närvarande i dessa 
regioner och genomfört socialt arbete med 
hälsobrigader. 

Även i Medellin arbetar vi i stadsdelar med 
stor koncentration av flyktingar, med gatufol-
ket och på så kallade ”hotell” som egentligen 
fungerar som privata härbärgen i områden där 
det råder extrem fattigdom och utsatthet. Till 
befolkningen i Medellin har vi försökt att nå ut 
genom att dela ut bröd och varm choklad på 
nätterna samt andra donationer som vi får in 
och delar ut.

Dessa människor tvingades fly från de områ-
den där de tidigare levde på grund av mordet 
på deras föräldrar (vårdnadshavare), släkting-
ar, lärare, ledare, m.m. Men även på grund av 
tvångsrekrytering av vänner till de väpnade 
grupperna och rädslan att bli de nästa att råka 
ut för samma fenomen. Många av de barn och 
ungdomar som är en del av barnhemmet har 
varit offer för dessa händelser. Vi som jobbar 
dagligen med dem märker att allt eftersom 
tiden går så ser man tydliga konsekvenser av 
våldet som genomsyrar deras liv. Det utryck-
er sig på olika sätt, men de flesta har svårt 
att hantera att vara föräldralösa. Men även 
otryggheten som skapats som resultat att ha 
tvingats att lämna sin stad, sitt hem och sin 
uppväxtmiljö. 

Men mitt i detta panorama finns det utma-
ningen att våga tro på och strävan efter fred 
för landet. Även om det är många brister i 
processen för att uppnå detta som till exem-
pel att cirka 155 sociala ledare har mördats 
och siffran bara växer. Grupper som skapas av 
FARC-dissidenter samt andra väpnade grupper 
som gradvis får styrka. 

Vårt arbete strävar att skapa försoningspro-
cesser på barnhemmet hos barn och ungdo-
mar, hjälpa dem som varit offer med att lyckas 
förlåta de som skadat dem. Leda dem till att 

helas från effekterna av våld. Hjälpa dem att 
bemöta deras smärta. 

Vi tror också att mitt i bristerna i fredspro-
cessen måste vi fortsätta satsa på föränd-
ringar för en varaktig fred. Hjälpa till med att 
återuppbygga den sociala strukturen och på 
så sätt försöka leda till en nationell förso-
ning och återuppbyggnaden av samhället. Det 
innebär att avväpna själar och stärka värde-
ringar och etik. Det våldsamma bör förlåtas. Vi 
kan inte säga att vissa brott kan försonas och 
andra inte. Förlåtelse och försoning är enda 
vägen att uppnå denna dröm om fred för alla 
och fred för Colombia.

KUNNA / MARIANO ZEA 

- De sektorer och områden där Kunna-stiftel-
sen har ingripit fortsätter att vara platser där 
vissa organisationer har varit fast beslutna att 
söka ett sätt att förändra verkligheten, genom 
handlingar som främjar fred och återuppbygg-
nad av den sociala strukturen. Emellertid ser 
vi väldigt begränsad närvaro av staten för att 
fullfölja det som avtalades 2016. 

Även om regeringen jobbat hårt under så 
många år för att uppnå ett avtal med de oli-
ka olagliga väpnade grupperna i ett försök 
att bryta ned det repetitiva mönstret av våld 
och med syftet att förhindra rekrytering av de 
kommande generationerna så är inte detta 
tillräckligt. Man kan inte nöja sig med ett av-
tal. Utmaningarna fortsätter och kräver kon-
kreta åtgärder. Men fram till nu har det varit 
en process som tagit onödig tid och det finns 
inga konkreta resultat som man kan peka på. 
Vilket leder till att många tappar hoppet att 

nå de förändringar som samhället längtar och 
förväntar sig.

Konflikten gynnas fortfarande av korrup-
tion och kampen om makt. En social kontext 
som är färgad av att ingen blir straffad, 
ökning av brott, utpressning, människor som 
försvinner, olaglighet, m.m. Allt detta hindrar 
staten att vara garant för mänskliga rättig-
heter. Det har även orsakat ett allmänt miss-
troende för regeringen och skapat hinder 
för att stärka försoningsprocesser mellan 
olagliga väpnade organisationer och civilbe-
folkningen. 

För närvarande finner vi en bräcklighet i 
den colombianska staten vid tillämpningen av 
offentlig politik för att bekämpa olaglig gruv-
drift och odling av illegala substanser. Detta 
skapar olagliga ekonomier som sprider sig 
och etablerar sig ännu mer i landet. Många 
väpnade grupper kämpar för att få territoriell 
kontroll över de områden som FARC lämnat 
och som staten inte åtagit sitt ansvar att hålla 
kontrollen över. Detta har utan tvekan lett att 
många ungdomar inte hittar anständiga ar-
betsalternativ i områden där dessa grupper 
finns, vilket innebär att de lätt blir offer till de 
förslag som erbjuds som är både olagliga och 
ovärdiga.

Familjerna i dessa områden har inte tillgång 
till grundläggande hälso-, utbildnings- och 
arbetstillfällen och tvingas att fly eller välja 
fel vägar som sätter deras etiska principer på 
spel, som en följd av social ojämlikhet.

I sådana fall har behovet av ett ingrepp från 
Kunna-stiftelsen uppstått. Med syftet att främ-
ja byggandet och konsolideringen av fred, ge-
nom metoder för att förmedla en icke-våldsam 
lösning av konflikter och en sund samexistens 
av barn, ungdomar och vuxna. Främsta syftet 
med Kunnas arbete är att bekämpa att barn 
och ungdomar rekryteras till olagliga väpnade 
grupper.

En av de satsningar som organisationen har 
är inramade i utvecklingen av rekreations- och 
idrottsmetodologier i de olika sammanhang 
där medlingsprocesser har genererats, i jakten 
på att främja utrymmen för att träna barn och 
ungdomar genom pedagogiska och psykosoci-
ala insatser.

LA ALJABA / LUCY PALMA

– Vill börja med att säga att Leticia är en stad 
som är lite annorlunda i jämförelse med reste-
rande av landet på grund av att vi är så av-
skilda i mitten av Amazonas. Det är en relativt 
lugn stad även om den på grund av sin tillväxt 
har blivit mer osäker än för några år sedan på 
grund av den obegränsade ankomsten av tu-
rister och människor som bosätter sig i regio-
nen och som ofta kallas “nybyggare”, men vars 
ursprung inte är känt och avsikten av deras 
ankomst till staden är oklart. 

Vissa är affärsmän med en önskan att ut-
forska fördelarna med den gränsöverskridan-
de regionen, medan andra vill prova samma 
olagliga aktiviteter som de utfört i andra delar 
av Colombia eller i andra länder. Det är ett sätt 
att dra nytta av oskyldigheten hos urbefolk-
ningen som beblandas mer och mer med den 
västerländska kulturen.

När vi talar om den efterlängtade freden 
i Colombia kan vi säga att Amazonas är ett 
territorium för fred, men ändå önskar vi att 
processen ska utvecklas positivt i vårt älska-
de hemland, trots det politiska motstånd som 
visats på senaste tiden.

Stiftelsen har aldrig utsatts för hot eller 
annan typ av våld. Däremot tar vi hand om 
barn från olika svåra sociala förhållanden, 
såsom övergivna barn eller att båda eller en 
av föräldrarna inte finns längre. Väldigt van-
ligt med hem som består av ensamstående 
mödrar med flera barn som saknar fadersfigur 
eller att syskonen har olika fäder som många 
gånger utsätter barnen för övergrepp av olika 
slag.  Barn som växer ensama och med över-
hängande risker eftersom mödrarna arbetar 
för att försörja familjen och lämnar dem utan 
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en vuxen som tar hand om dem. Stora famil-
jer med mycket låga inkomster som inte kan 
garantera en försörjning för barnen. Alla dessa 
omständigheter leder till att familjer söker sig 
till La Aljaba Stiftelsen och söker hjälp.

CIELOS ABIERTOS /  
DEISY CAÑAVERA

Efter mer än 50 års väpnad konflikt har den 
colombianska regeringen tecknat ett fredsav-
tal med landets största väpnade grupp - FARC. 
Vi på projekt Pa´mi Barrio strävar alltid efter 
fred som leder till att våra barn värderas. En 
fred där alla räknas som värdiga men som alla 
även tar sitt ansvar att bevara. Endast det-
ta kan leda till en varaktig fred. Vi på Pa´mi 
Barrio är engagerade i att stödja och kämpa 
för att befolkningen i vår stadsdel 8 de marzo 
skall ha sina grundläggande rättigheter garan-
terade. 

Området har historiskt marginaliserats, 
förlorat i krig och osynligt i statliga statistis-
ka uppgifter. Som stiftelse garanterar vi olika 
projekt som underlättar för alla mottagare och 

deras familjer att påverkas positivt och våga 
drömma om en bättre framtid. Genom vårt 
flaggskeppsprojekt som strävar att ge en om-
fattande utbildning som har “Kvalitet, välbe-
finnande och främjande av alla studenter”. 

Vi tar emot barn från 2 år och framåt med 
syftet att främja och stärka demokrati, livspro-
jekt som innefattar förlåtelse, återställande av 
rättigheter, främjande av plikter och empower-
ment som driver positiva förändringar för 
individen, deras familjer och nuvarande livs-
situationer. Colombia har ännu inte uppnått 
en verklig fred, men vi vet att det är en daglig 
konstruktion för att ”avväpna hjärtan”, överge 
fientligheter och anta det hårda beslutet att 
vara ledare för fred. Vi anser att freden börjar 
med det enskilda personens beslut.

Som ni ser så är det ingen enkel fråga. Även 
om vi i Europa inte hör så mycket längre om 
Colombia så har situationen förvärrats senas-
te åren. Befolkningen längtar efter fred. Men 
det är starka krafter som motsätter sig den. 
Särskilt allvarligt är det som händer med så 
många rättighetsaktivister. Förföljelse, hot och 
mord gör att många röster har tystats. Ankar-
stiftelsen vill fortsätta stötta civilsamhället att 
finna styrkan så att de kan påverka staten ge-
mensamt så att staten agerar strategiskt och 
långsiktigt för fred, garantera mänskliga rät-
tigheter och minskning av den enorma klyftan 
mellan rika och fattiga som råder i Colombia
.

Text av P-O Allerth
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Prison Fellowship Colombia (PFC)

Fängelse-
missionen

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R

1. Stiftelsens namn

Confraternidad Carcelaria de Colombia
www.pfcolombia.org/

2. Syftet med organisationen

Att arbeta med och genom kyrkan och samhället med syftet att främja rättvisa, förändring, för-
soning, förlåtelse och rehabilitering av interner, före detta interner, deras familjer och offren. 

3. Så arbetade vi för att främja syftet under 2019.

Fängelsemissionen har ett flertal projekt som stöttas ekonomiskt av Ankarstiftelsen.
Under 2018 så fick organisationen tack vare ett SIDA-bidrag via SMR och Ankarstiftelsen beviljat 
ett projekt med syftet att stärka organisationen. Som följd av detta har vi strävat efter att bli 
mer effektiva på att ta fram mätningsresultat så att vi tydligare kan analysera hur effektiva vi 
varit under året. Nedan kan ni läsa om våra resultat:

3.1 Fadderverksamhet (Barn till män eller kvinnor som sitter frihetsberövade):

Antal inskrivna i programmet (jämförelse mellan 2018 – 2019) 

2018 2019

Föräldrar: Män 70 95

                 Kvinnor 80 100

Barn/tonåringar 214 211 *

* Minskningen av antal barn/tonåringar är för att Sverige minskat antal fadderbarn
 

Målsättning Lyckats 
100%

Antal lyckade 
fall Återstår

Stärka barnen i processen av saknad 
på grund att de tvingats separeras 
från sina föräldrar som sitter frihets-
berövade

80 % 20 %

Arbeta med grundvärden utifrån ett 
material som heter ”Semillero” utifrån 
deras respektive ålder. 70 % 30 %

Indirekt gynna 1000 personer via  
programmet 100%

Skapa allianser med andra statliga or-
ganisationer för att förbättra  
vårt arbete utifrån de behov vi  
möter bland barnen

70 % 30 %

Ordna med 28 utbildningstillfällen  
för barnen 20 8

Utbildning av vårdnadshavarna an-
gående minderåriga och deras behov 89 % 11 %

Lyckas få in 20 volontärer in i  
programmet 12 8

3.2 Mikrolån

Antal inskrivna i programmet (jämförelse mellan 2018 – 2019) 

2018 2019

Män 2 10

Kvinnor 43 86

Minderåriga 0 1 *

* Lån får inte tecknas till minderåriga. I detta fall tecknade fadderbarnsprogrammet lånet för det var till en  
16 årig flicka som startat eget.
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Målsättning Antal Procentsats  
genomförda

Procentsats  
som återstår

Överlämna 150 lån  
under året 96 64 % 36 %

Ha ett rörelsekapital på 15  
lån på 3 000 SEK 88 % 12 %

Påverka 600 familjer indirekt 497 82 % 18 %

Utveckla programmet i Medellin 
och storstadsområdet

Helt enligt  
planering

Stötta 5 regionalkontor med att 
implementera mikrolånsprojektet 
även där 1 25 % 75 %

Få in 15 volontärer in i program-
met 7 50 % 50 %

Tre anställda 2 67 % 33 %

Fyra utbildningstillfällen  
för kvinnor 4 100 %

Julfest med dem som tillhör  
programmet Enligt planerat

Fira Mors Dag Enligt planerat

Delta på två kommunala mässor 1 50 % 50 %

Genomföra lojalitetsprogrammet 
* Enligt planerat

Genomföra ambassadörs- 
programmet ** Enligt planerat

Utveckla och implementera  
till 100% CRM systemet M3C 80 % 20 %

* Utifrån kvinnornas inbetalningar och delaktighet i olika utbildningar som projektet erbjuder har det skapats ett lojalitetspro-
gram som utnämner i slutet av året vilken nivå var och en hamnat på: Platina, Guld eller Silver

** Få kvinnorna som tillhör projektet att tala till andra kvinnor så att fler får vetskap om möjligheten att  
ta del av lånen. 
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3.3 Gröna Sidan (Fotboll)

2018 2019

Pojkar 719 668

Flickor 150 142

Målsättning Antal Procentsats  
genomförda

Procentsats  
som återstår

Ordna informationen om de 900  
deltagarna i en databas.

810 (100%). Färre  
inskrivna barn 2019

900 barn inskrivna i programmet 810 90 % 10 %

Påverka 600 familjer indirekt 497 82 % 18 %

Besöka alla barnens familjer Helt enligt planering

Sponsring för 900 nya uniformer 600 66 % 34 %

Sju utbildningar för föräldrarna 5 71 % 69 %

Utveckla arbetet i Medellin i områdena 
Acevedo, Playón, Santo Domingo,  
Castilla, San Cristobál

Helt enligt planering

Utveckla arbetet i Barranquilla i om-
rådena: Santo Domingo och Carrizal Helt enligt planering

Samarbeta med en kyrka i varje om-
råde med syftet att samla familjerna 
för att undervisa i hur de kan agera 
med förebyggande syfte så att barnen 
inte rekryteras in i kriminella gäng

4 57 % 43 %

Dela ut litteratur till 400 barn 400 100 %

Träningar och turneringar under  
hela året 98 % 2 %

Ha tillgång till 32 volontärer 32 100 %

18 anställda 18 100 %
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3.4 Rehabilitering av frihetsberövade

2018 2019

Män 20 475 18 287

Kvinnor 2 275 2 031

Målsättning Antal Procentsats  
genomförda

Procentsats som  
återstår

Ha tillgång till 2 729 volontärer 1 365 50 % 50 %

Påverka indirekt 16 628 Helt enligt 
planering

Implementera arbetet i 106 av 
landets fängelser / anstalter 106 100%

Anordna nationell träff för alla som 
jobbar med programmen LPP* och 
ECC**

Helt enligt 
planering

Fortbildning hela året via regional-
kontoren

Helt enlig 
planering

Motivations samtal för individuell 
utveckling

Helt enlig 
planering

Personliga vittnesbörd med syftet 
att förvandla andra människor

Helt enligt 
planering

Handledning av träningsprogram i 
fängelserna

Helt enligt 
planering

Förändringsfiranden Helt enligt 
planering

Dop och utbildningar Helt enligt 
planering

* LPP – 3 månaders utbildning där de frihetsberövade utifrån Bibelns Markus Evangelium får höra om den historiske Jesus,  
den nuvarande Jesus och vem Han önskar vara i deras liv.

** ECC – Församlingsplantering 
 

4. Vilken påverkan genererade arbetet under 2019?

Påverkan Direkt 
påverkade

Indirekt 
påverkade

Yrkesvägledning med syftet att främja utveckling av färdigheter och 
förmågor för att hjälpa tonåringarna till framtida anställningar som  
ett instrument för personlig och social integration och utveckling 50

Anställningar som genererades bland ungdomarna som deltog i  
yrkesvägledningen 40

Förbättring i relationerna mellan föräldrar och barnen 170

Foundraising för att utveckla projektet 100 40

Samtalsstöd till föräldrar för att bättre förstå sina barns utbildningsbehov 150 70

4.2 Mikrolån

Påverkan Direkt 
påverkade

Indirekt 
påverkade

Genom uppföljningsbesöken kan vi se förändringar i stödmottagarnas 
livskvalitet. Detta ser vi genom att se att de kunnat införskaffa vitvaror, de 
har ekonomiska möjligheter att köpa mat samt att familjerna verkar vara 
mer enade.

96 1988

Betalningsbeteendet har förbättrats med 90%. Detta har gjort det möjligt 
för programmet att se ansvar och engagemang bland de delaktiga i projek-
tet. 96 1988

Samarbetet med andra aktörer inom familjefrågor. Exempelvis olika kom-
munala avdelningar som jobbar med familjefrågor, behandlingen av offer* 
i samarbete med SENA**, m.m. Detta har gjort det möjligt för oss att ha en 
informationskorsning där behandlingen av vår målgrupp blir allt mer om-
fattande. Siffrorna är en samling av ett treårigt arbete 2017-2018-2019.

132 528

Alla utbildningsaktiviteter hade ett avhopp på mindre än 20%, vilket 
indikerar att de utbildningsalternativen som erbjudits var i enlighet med 
det som förväntades eller bättre.

60 240

Gensvaret på aktiviteter som organiserats under året ökade med 45%.  
Särskilt eftersom SENA stöder oss med alternativa ämnen som hälsa  
och skönhet.

40

* Offer för den väpnade konflikten som pågått i landet i över 50 år

** SENA – Statligt yrkesutbildning 

 4.3 Gröna Sidan – Fotboll
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Påverkan Direkt  
påverkade

Indirekt 
påverkade

Återställa förhållandet mellan familjerna och programdeltagarna. 810 3240

Få bort barnen från delaktighet i kriminella gäng 7 stadsdelar

Delta i fredsprocesser mellan väpnade grupper. 7 stadsdelar

Erbjuda rekreation och hälsosamma fritidsaktiviteter helt gratis. 7 stadsdelar

Utveckla entreprenörskapsprojekt. 3 stadsdelar 300

Erbjuda förebyggande program mot brottslighet och narkotikamissbruk. 810 3240

Videor om vittnesmål om livsförändringar.

Vittnesbörd i olika samlingar och berätta om livsförändringar. 

Databaser (med detaljerad information om deltagarna och deras familjer). 

Undersökningar och social statistik. 

Genom tillväxten av programmet på de platser där det finns.

4.4 Rehabilitering av Frihetsberövade

Påverkan Direkt  
påverkade

Indirekt 
påverkade

Evangelisation i olika fängelseavdelningar. 16 202 154 familjer

Karaktärsfrågor och förändring. 14 287

Utbildning i ledarskap. 511

Uppföljning i fler än 100 familjer till de frihetsberövade. 100 %

Utbildning av volontärer. 1458

Regionalträff för de frihetsberövade som återfått friheten. 534 familjer

Inbjudningar till beslutsfattare så att de besöker fängelserna. Staten

5. MÅLSÄTTNINGAR FÖR NÄRMASTE FEMÅRSPERIOD

5.1 Fadderbarn

2020 2021 2022 2023 2024

Öka antal fadderbarn 7 8 10 15 20

Stärka ämnen som handlar om förebyggande aktiviteter 
samt rättigheter för familjer. 20 40 60 80 100

Införskaffa en tomt för att garantera, genom plantering 
och odling, den hållbara ekonomin för familjerna inom 
projektet.

1 2 3 4 5

Empowerment i färdigheter att identifiera olika kompe-
tenser inom konst eller hantverk som ett komplement  
för yrkesvägledning och förberedelse för livet hos  
minderåriga.

60 70 80 90 110

Ha 15 frivilliga inom olika områden för omfattande vård 
(klinisk psykologi, läkare, dietist, tandläkare, barnläkare, 
psykiatriker, m.m.).

3 4 8 10 15

5.2 Mikrolån

2020 2021 2022 2023 2024

Progressiv ökning av månatliga lån 15 18 18 20 20

Öka arbetet vid regionalkontoren 2 4 6 8 10

Etablera FBS-Focus Business School i Medellin och öka  
antal studenter per år. Första året 5 grupper om 20  
studenter. Sedan öka med en ny per år.

100 120 140 160 180

Starta en ny FBS per år i de olika regionalkontoren 1 2 3 4 5

Stärka mikrolånprojektets lojalitet och ambassadörs- 
programmet. 1 1 1 1 1

Följa kraven för HARDWARE OCH PROGRAMVARA, vilket  
gör programmet tillräckligt konkurrenskraftigt. 1 1 1 1 1
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5.3 Gröna Sidan – Fotboll

2020 2021 2022 2023 2024

Deltagare. 900 1000 1100 1200 1300

Sprida programmet till fler städer i Colombia. 1 1 1 1 1

Självförsörjande. 1 1 1

5.4 Rehabilitering av Fångar

2020 2021 2022 2023 2024

Antal som tar examen på de olika  
utbildningarna. 13 000 11 556 11 556 11 556 11 556

Antal kurser. 1 367 963 963 963 963

Volontärer. 1 926 1 926 1 926 1 926 1 926

Döpta. 2 313 2 313 2 313 2 313 2 313

Nyetablerade församlingar som bildas av  
de frihetsberövade när de återfår friheten. 3 3 3 3 3

Lärjungaskap. 963 963 963 963 963
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Skolbyggen 2019: 46 salar

Anclando
Corazones
1. Stiftelsens Namn
Fundacion Anclando Corazones - https://www.anclandocorazones.com/

2. Syftet med organisationen

Fundación Anclando Corazones är en ideell organisation som har som uppgift att erbjuda en 
hjälpande hand för att stötta de mest behövande med öppenhet och effektivitet genom att byg-
ga skolklassrum så att de mest utsatta barnen har tillgång till utbildning.

3. Antal elever och byggda skolor 

Antal barn som går i skolorna som Ankarstiftelsen byggt under 2019 = 1425
Antal barn som går i skolorna som Ankarstiftelsen byggt i norra Colombia genom 
åren = över 4800 

Skolnummer Plats Salar Kommun

139 Guachaquero Toaletter Riohacha / Guajira

167 Buenos Aires Toaletter Santa Marta / Magdalena

194 Los Laureles 3 + toaletter Santa Marta / Magdalena

  Bengt med svenska volontärer  

195 Nueva Esperanza 4 Riohacha / Guajira

196 Paraver 5 Riohacha / Guajira

197 Pesuamana 3 Riohacha / Guajira

200 Cari Cari 2 Riohacha / Guajira

  P-O med svenska volontärer  

201 Buena Vista 2
Cienega de Santa Marta / 

Magdalena

203 Popoya Playa 1 Manaure / Guajira

204 Paraíso III 4 Riohacha / Guajira

  P-O med svenska volontärer  

205 Paraíso IV 4 Riohacha / Guajira

  P-O med svenska volontärer  

206 Anuachon 2 Manaure / Guajira

207 Palangana 1 Manaure / Guajira

208 Hyrokasaka 1 Manaure / Guajira

209 Punta de la Vela 1 Manaure / Guajira

210 Aliapa 3 Uribia / Guajira

211 Pesuamana II 3 Riohacha / Guajira

213 Belen / Juliakat 6 Riohacha / Guajira

214 Renovering av skolan i Camuchasain Taket Riohacha / Guajira

215 Karralotamana 1 Manaure / Guajira

TOTALT 46 salar 20 olika platser

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R
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Under 2019 byggdes det 17 skolor i norra Colombia, samt toaletter vid en av dem och även 
toaletter till två skolor som vi hade byggt tidigare. Vi renoverade även en av de första skolorna 
byggda i området på grund av att taket behövde byggas om. Totalt blev det 46 skolsalar med 
medel från Ankarstiftelsen. Skolorna har byggts i samarbete med svenska volontärer och/eller 
av vårt lokala arbetsteam i Colombia.

4. Tabell som visar vilka mål som sattes för 2019 och vad som utfördes.

Område Mål Byggda

MANAURE 38 7

RIOHACHA 65 31

SANTA MARTA 12 3

SIERRA NEVADA 14 0

PALAFITOS 2 2

URIBIA 3

Dessa målsättningar är kommunernas olika ansökningar. Avtalet består i att Ankarstiftelsen 
bygger i samband med att vi får in donationer för skolbyggen. Vårt mål är att bygga 20 sko-
lor om året. Ankarstiftelsen bygger inga skolor utan att det först har gjorts en investering från 
staten. Därför har kommunerna redan byggt bottenplattan på alla dessa platser så att det kan 
byggas omgående när finansiering finns från Ankarstiftelsens sida.  

5. Påverkansarbete i samhället

Effekten av projektet i samhällen och i staten har varit en total framgång. Samarbetet har blivit 
så bra att kommunerna och staten anser Ankarstiftelsen som en av deras strategiska allierade 
för utbildning i Colombia.
Vid alla platser som Ankarstiftelsen byggt skolor har antalet elever ökat på grund av att föräld-
rarna väljer dessa skolor för de upplever att deras barn kommer att få en bättre utbildning. Man 
förknippar bättre resultat i barnens studier tack vare de nya studieförutsättningarna i bättre 
klassrum där deras barn känner sig mer bekväma.
Vi har kontaktats av andra stiftelser som vill samarbeta med oss för att tillsammans arbeta till 
förmån för samhällena.

6. Aktiviteter under året

• 46 klassrum byggdes på 20 platser, varav:
• 13 klassrum byggdes av olika grupper från Sverige som besökte oss under första kvartalet.
• 33 klassrum byggdes av vårt arbetsteam i Colombia. Vi vill särskilt lyfta fram bygget av två 

skolklassrum byggda på pålar i Ciénaga Grande del Magdalena. Skolan byggdes helt i trä.

• Vi delade ut humanitär 
hjälp för urbefolkning-
en som påverkades av 
branden i Sierra  
Nevada de Santa Mar-
ta.

• Vi förberedde för byg-
gandet av skolor 2020 
av svenska volontär-
grupper. Alla betong-
plank och stolpar är 
förberedda för besö-
ken vi skall få i januari 
och februari. 

• Vi har upplevt svårig-
heter med förbere-
delserna för skolan 
som skall byggas i Aty 
Gumake i Sierra Neva-
da. Helikoptern som 
lovades till november 
av den Nationella Armén flögs upp inte förrän den 27 december. Detta försenade bygget av 
bottenplattan till volontärteamet som förväntas komma i februari.

• Även förberedelsen för bygget av 8 skolsalar samt matsal och kök försenades och vi fick flyt-
ta projektet från Sierra Nevada till La Guajira. Problemet var en konflikt som uppstod mellan 
Kogi och Arhuacosbefolkningen i området. Vi avråddes att bygga där tills det blivit lugnare 
igen. Planerna var att ha bottenplattan klar till företagsgruppen som kommer i februari, men 
nu får vi bygga den i början på januari 2020.

• De skolsalar som förväntas byggas under januari och februari av svenska grupper är: María 
Cecilia i Santa Marta -  4 salar, El Encanto i Sierra Nevada - 4 salar, och de tidigare nämnda 
i Aty Gumake Sierra Nevada – 2 salar och Canaan i Manaure – 8 salar samt kök, matsal och 
förråd. Detta innebär att det skall byggas motsvarande 21 klassrum.

• 3 kompletta toaletter (för killar och tjejer) byggdes under året i Buenos Aires, Guachaquero 
och Los Laureles. Även ombyggnad av taket i Guachaquero.

7. Målsättningar för närmaste femårsperiod

• Genomföra strategiska allianser/samarbetsavtal med andra stiftelser så att barnen får även 
andra grundläggande behov tillgodosedda.

• Testa utbildningsnivå genom genomförande av ”saber” tester.
• Dela ut mer näringsrik mat, innehållandes proteiner, då undernäring är alltför vanligt bland 

barn i norra Colombia. 
• Garantera skoltransport men även i samarbete med en amerikansk stiftelse dela ut cyklar 

till barnen som bor nära skolan och tar sig idag till skolan till fots.
• Garantera dricksvatten i de skolor som vi bygger.
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1. Stiftelsens namn
Fundación Social sin ánimo de Lucro Ankla Center - https://anklacenter.org/

2. Syftet med organisationen

Ankla Center är en ideell organisation som arbetar för att främja barnens rättigheter. Vi arbetar 
med konstnärliga och kulturella aktiviteter. Vi skapar inkluderande utrymmen för barn och ung-
domar så att de kan utöva aktiviteter i en miljö som värnar om deras rättigheter och personliga 
utveckling. 

Fördelningen mellan män och kvinnor:
• Män (pojkar och tonåringar): 505
• Kvinnor (flickor och tonåringar): 919

4. Målsättningar vid årets början

• Komma igång med matbespisningen (Ankla Center 2)
• Öka antal anställda / volontärer.
• Öka program.
• Öka täckningen.
• Göra stiftelsen känd regionalt, nationellt och internationellt.
• Skapa en arbetsgrupp för Fundraising.
• Få Ankarstilftelsens arbete i Colombia ännu mer erkänt.

Resultaten är ett bevis på att vårt arbete 2019 var en fullständig framgång.

5. Påverkansarbetet

• Ankla Center arbete har fått erkännande både lokalt men även på kommunal, regional,  
nationell och internationell nivå.

• Lyckades samla in gåvor så att vissa projekt inte krävde medel från Sverige.
• Över 10 000 personer fick mat varje månad till följd av samarbeten som vi tecknat med  

olika matbanker i staden.
• Invigning av Ankla Center 2 vilket kommer att fungera som matbespisning initialt för  

200 barn och ungdomar som lever i området Alto Oriente. Dessutom kommer alla program 
som erbjuds i huvudbyggnaden även erbjudas för dessa barn. 

• Under 2019 stöttade vi den migrerande befolkningen från Venezuela genom ett anslutnings-
program som stöds av Internationella Röda Korsets kommitté (ICRC). Detta program ger 
möjligheter för migranterna i området att kommunicera med resten av världen för att bevara 
och stärka kommunikationen med familjen och andra sociala nätverk. Röda Korset tillhan-
dahåller en mobiltelefon och surfplatta som utrustning för att underlätta denna aktivitet.

• Träning för 25 (venezuelanska) migranter i bageri, konditorivaror och mathantering, en kurs 
sponsrad av Internationella kommittén för Röda Korset och certifierad av ett privat företag.

• 34 kvinnliga volontärer från Ankla Center utbildades i matlagning, mathantering, bageri och 
konditorivaror i samordning med SENA National Learning Service och Internationella kom-
mittén för Röda korset.

• Vi har haft stöd från 101 frivilliga och praktikanter som stöttat processen under detta år i 
utbildning, matleverans/utdelning av mat, städning av Ankla Centers allmänna ytor och  
matlagning för stiftelsens barn.

• Vi stöttade sju organisationer med donationer som vi fått och delat med dem, t.ex. blöjor, 
sanitetshanddukar, mat, m.m.

• Finansiering av projektet ”EXPRESARTE” uppnås under årets sista kvartal, finansierat av Stif-
telsen Rodrigo Arroyave.

• Artikuleringen av aktiviteter påbörjas i samarbete med den multinationella ACCENTURE  
där barn och ungdomar skall utbildas via tekniska plattformar (distansutbildning) samt  

Där nytt hopp föds

ANCLA Center

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R

3. Antal inskrivna i organisationen under 2019

Jämfört med 2018 presenterade vi en ökning av täckningen på grund av institutionaliseringen 
av dans- och musikgrupper samt anställning av 6 artister som gjorde det möjligt att öka antal 
platser för konst gruppen.
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utbildning av våra lärare som förmedlare av utbildningen och som senare skall jobba  
som stödlärare.

• Projektet utvidgades med fler antal platser till musik- och dansprogrammen.
• Ekonomiskt stöd erhålls från följande lokala organisationer:

1. Internationella Röda Korsets kommitté: Renovering och upprustning av Ankla Center 2 
(Matsal, industriellt kök, kontorslokaler, klassrum, toaletter), sponsring av utbildnings-
kurser och arbetsmaterial. Totalt investeringen cirka 720 000 SEK.

2. Prudusa: Vi fick varor som bindor, blöjor, skydd och våtservetter till ett värde av  
132 000 SEK.

3. Rodrigo Arroyave Foundation: Finansiering av skaparverkstan genom projektet  
”EXPRESARTE” till ett värde av 66 000 Sek.

4. Colanta: Stöd med 600 SEK till mellanmål.
5. Colombianska Locería: Stöd med 150 tallrikar.
6. Porvenir: Stöd med 200 julklappar samt 3000 Sek till julfesten.
7. Rodrigo Arroyave Foundation: Donation av 6000 SEK till julfesten.
8. Saciar Foundation: Månatlig matdonation värd 15 000 SEK
9. Crystal som donerade 10 dussin strumpor.

 

Beneficiarios de alimentos: Mottagare av utdelningen av mat från matbankerna (kommunalt in-
itiativ att samla in mat med kortvarighetsdatum och distribuera till utsatta familjer inom kom-
munen via olika organisationer som har avtal med kommunen). 

Total familias directas beneficiadas: Familjer som fått ta emot gåvorna.
Total personas indirectas beneficiadas: Antal personer som indirekt fått del av gåvorna.

6. Målsättningar för närmaste femårsperiod

Ankla Center (Huvudbyggnad)

År Anställda Antal inskrivna barn

2020 14 1.000

2021 16 1.000

2022 16 1.100

2023 17 1.200

2024 17 1.200

Ankla Center 2 (Alto Oriente)

År Anställda Antal inskrivna barn

2020 4 200

2021 4 200

2022 4 200

2023 4 200

2024 4 200
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1. Stiftelsens namn
Fundación Entropika - http://www.entropika.org/en

2. Syftet med organisationen

Fundación Entropika grundades 2007 av en grupp brinnande miljöaktivister, med olika bakgrun-
der, baserade i Amacayacu National Park i södra delen av colombianska Amazonas. Entropika 
syftar till att bidra till ett långsiktigt bevarande av tropisk biologisk mångfald genom att under-
lätta lokala samhällsledda projekt, inrätta program för utbildning, djurskydd, avfallshantering 
och forskning samtidigt som de arbetar nära urbefolkningen för att ta itu med bevarandefrågor 
och förbättra lokala levnadsstandarder. Entropika arbetar med urbefolkningen vid Amazonas 
gränsen mellan Colombia och Peru och i staden Leticia som är huvudstaden i den colombianska 
Amazonas, vars befolkning i sin majoritet består av naturfolk. De är specialiserade på brottsbe-
kämpning för att utrota illegal handel med vilda djur i trelandsgränsen mellan Colombia, Peru 
och Brasilien.

3: Antal inskrivna i organisationen under 2019

I Amazonas fungerar vattenprojektet i 24 byar som tillhör Tikuna folket, belägna längs Ama-
zonas-floden (17 i Colombia och 7 i Peru), och i 5 skolor och ett barnhem i Leticia som är den 
colombianska huvudstaden för delstaten Amazonas. I denna region har ungefär 6 500 personer 
fått rent vatten. Under de senaste 14 åren har 619 hemfilter och 16 samhälle / skol-filter instal-
lerats.

I stadsdelen “El Granizal”, Bello kommun, Antioquia, har vi installerat 328 filter som fungerar i 
hem, skolor och samhällscentra, som gynnar cirka 5 250 personer.
 
Bland urbefolkningen Wayuu i byn Paraíso, Riohacha, La Guajira, har vi ett omvänt osmossystem 
som gynnar cirka 750 personer.
 
Totalt är det cirka 12 500 mottagare av vattenprojektet. Det är ungefär 3 800 fler än i slutet av 
2018. 

Beträffande byggandet av skolor i Amazonas gynnas cirka 348 barn mellan 6 och 18 år av dessa 
projekt. 

I fadderverksamheten har vi överlämnat cirka 130 000 SEK till (i genomsnitt) 69 barn som ingår 
i fadderprojektet. Detta motsvarar i genomsnitt 1 900 SEK per år och per barn som är avsedda 
att stödja deras studier. Skolmaterial och skrivare levererades också till skolor i Puerto Rico, 
Palmeras och Puerto Triunfo, liksom basvaror för att göra bröd till Puerto Rico-skolan, värt cirka 
6 000 SEK.

4. Antal byggda skolor under 2019

Under 2019 byggdes 3 skolsalar till urbefolkningen i skolan San Juan Bosco, som ligger på Kilo-
meter 2 väg Leticia - Tarapacá, utanför Leticia / Amazonas. Det byggdes även matsal, kök, ett 
förråd och två badrum till urbefolkningen vid skolan Francisco José de Caldas, som tillhör Tiku-
na folket. Skolans område heter San Juan de Los Parentes som även den ligger i staden Leticia, 
Amazonas.
Båda skolorna byggdes i samarbete med svenska volontärer.

5. Installerade filter under 2019

I Amazonas installerades 140 Sawyer-mikro-membranfilter (tillsammans med 500-liters vatten-
tankar) hos invånarna i fyra nya ursprungssamhällen (två samhällen i Colombia och två sam-
hällen i Peru) och 18 nya installationer gjordes (både biosandfilter och mikromembranfilter) i 7 
samhällen där filter redan hade installerats men som det fortfarande saknades i några hushåll.

I samhället Palmeras, Leticia, Amazonas, ersattes trätornet som byggdes 2015 av ett betongtorn 
som är 12 meter högt. Vattentornet använder två biosandfilter för att distribuera 12 000 liter 
rent vatten till byn. Vattnet som tillförs filtren kommer från en närliggande flod eller regnvatten 
vid regnperioden.

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R

Vattenprogrammet
med miljöorganisationen  

Entropika
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I stadsdelen “El Granizal” i Bello, Antioquia, installerades 138 Sawyer-mikro-membranfilter i 
hem, skolor och samhällscentrum. Det bildades även ett lokalt vattenteam bestående av fyra 
kvinnor från området. Medellin-vattenteamet skall fortsätta med installationen av filter i denna 
region och även övervaka dem genom regelbundna hembesök.

I Wayuu samhället Paraíso, Riohacha, La Guajira, byggdes en andra våning till ett befintligt be-
tongvattentorn och ett omvänt osmosfiltreringssystem anpassades för att fördela dricksvatten 
till samhällets befolkning och dess skola. Dessutom påbörjades utbildning av en vattenansvarig 
för att säkerställa drift och underhåll av detta system. Det verkställdes även en plan för lång-
siktigt underhåll av systemet där skolan skall avvara en månatlig summa som kan användas till 
detta när det behövs.

6. Målsättningar och resultat för 2019

• Amazonas: 158 av 215 hemfilter som var planerade för 2019 installerades.
• Amazonas: 1 torn av de 2 planerade för 2019 byggdes.
• Antioquia: 138 av 100 hemfilter planerade för 2019 installerades.
• La Guajira: Det sattes i verk ett omvänt osmosfiltreringssystem så som planerat för 2019.

Även om de mål som fastställts för 2019 inte uppnåtts till sin helhet så är vi mer än nöjda med 
de resultat vi har uppnått. Särskilt när det gäller antalet förmånstagare (ökning av antalet med 
44,5% under 2019). Vi har även lyckats med att stärka organisationen och strukturering av vat-
tenteamet (nytt vattenteam i Antioquia och ytterligare två personer i Amazonas vattenteam), 
vi har utökat vattenprojektet till andra områden i landet (det vill säga Riohacha, La Guajira och 
inklusive framtida prognoser), skapandet av nya allianser/avtal och fördjupningen av befintli-
ga allianser (till exempel Center for Afordable Water and Sanitation Technologies och WaterAid 
Colombia), och framgångsrikt påbörjat med ny teknik (omvänd osmosfiltrering och solenergi).

 7. Påverkan i den colombianska samhället

Vattenprojektet har förbättrat hälsan bland urbefolkningen och utsatta stadsdelar där projek-
tet har genomförts. Detta genom att minska vattenrelaterade sjukdomar, som kräkningar och 
diarré, och förbättring av hygien och grundläggande sanitet. Dessa resultat förstärker effekter-
na av byggandet av utbildningsinfrastrukturer (skolprojekt) och stipendieprogrammet för fad-
derbarnen. Rent vatten förbättrar tillgången till utbildning, eftersom om man är sjuk är det föga 
troligt att barnen deltar i lektioner eller kan ägna sig helt åt sina studier.
Det är också viktigt att notera att vårt arbete förändrar lokalbefolkningens uppfattning om vik-
ten av att ha tillgång till rent vatten, grundläggande sanitet och utbildning, vilket i sin tur ökar 
chansen att dessa aktörer kommer att själva kräva detta i framtiden till statliga enheter. På så 
sätt stärker vi det civila samhället, minskar fattigdomen och implementerar genomförandet av 
mänskliga rättigheter.
 
Tyvärr finns det inget system för oss att mäta dessa effekter kvantitativt. Hushållens under-
sökningar som genomfördes i november och december 2019 kommer dock att fungera som en 
baslinje för att mäta och jämföra med indikatorer 2020.

8. Målsättningar för närmaste femårsperiod

Amazonas:
• 5 utsatta stadsdelar med tillgång till rent vatten för befolkningen.
• 40 urbefolkningssamhällen med tillgång till rent vatten för befolkningen.
• 10 skolor i Leticia med tillgång till dricksvatten.
• 11 500 förmånstagare till vattenprojektet.
• Övergång från hushållsfilter till filter som förser hela samhället.
• Nätverk av vattenansvariga som är utbildade och kan jobba oberoende.
• Konstruktion av skolsalar samt toaletter och vattensystem i 10 skolor.
• Skolor till 3000 barn.
• Stärkt fadderprojektet i Amazonas.
• 80 barn mellan 6 och 18 år gynnade av fadderverksamheten.
• 10 ungdomar sponsrade av stipendieprogrammet för universitetsstudier.
• Stärkning av allianser med lokala aktörer (statliga, icke-statliga och civila). 
• Stärka styrelseformer i tre urbefolkningssamhällen (projekt med SMR).
• Stärka civilsamhällets övervakning av Amazonas (projekt med SMR).

Antioquia: 
• 5 utsatta stadsdelar med tillgång till rent vatten för befolkningen.
• 15 000 mottagare av vattenprojektet.
• Övergång från hushållsfiltersystem till filter som förser hela samhället.
• Oberoende lokalt vattenteam, utbildat, stärkt och betalat för sina tjänster. 
• Stärkning av allianser med lokala aktörer (statliga, icke-statliga och civila).

La Guajira:
• Fem urbefolkningssamhällen med tillgång till rent vatten för befolkningen.
• 5000 mottagare av vattenprojektet. 
• Oberoende, utbildade och stärkta nätverk av vattenansvariga.
• Stärkning av allianser med lokala aktörer (statliga, icke-statliga och civila).
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1. Stiftelsens namn

Igreja Batista Filadelfia (Brasilien) - https://www.facebook.com/maosqueservemm/

2. Syftet med organisationen

Församlingen i Santa Rosa i södra Brasilien startade projektet Mãos que Servem med syftet att 
vara en utsträckt arm för människor i utsatthet genom att främja praktiska åtgärder som bidrar 
till deras personliga, sociala, kulturella och ekonomiska utveckling.

3. Historik

2018 utvidgades gränserna för oss när vi fick med Ankarstiftelsen från Sverige som vår huvud- 
finansiär som har därmed stöttat oss månatligen för underhållet av fadderverksamhet som 
syftar till att säkerställa de grundläggande behov hos barn i social utsatthet, särskilt de som 
tillhör invandrarfamiljer från Haiti som har tagit till sig vår stad som deras nya hem. Under 2019 
fick vi en ökning av det ekonomiska stödet från Ankarstiftelsen och därmed kunde vi inklude-
ra två nyfödda barn in i projektet. Under året har vi stöttat 8 familjer med deras inköp av mat 
(basvaror), vi finansierade en del av logopedbehandlingen till ett barn och hjälpte familjerna 
juridiskt så att barnen kunde inkluderas i den brasilianska Socialstyrelsen för olika projekt,  
särskilt den som ger stöd till mat och studier (Projeto Bolsa Família). 

Under 2019 höll vi den fjärde upplagan av ”Dia do Bem ” – Godhetens dag, ett projekt som har 
kommit med i kommunens officiella statskalender. Första söndagen i december skall det äga 
rum i ett samarbete mellan kommunen, församlingen och lokala butiker/företag. I den fjärde 
upplagan erbjöds cirka 50 olika gratis tjänster för över 5000 personer. Dessa utförs av yrkes-

verksamma inom juridik, hälsa, utbildning, skönhet, offentliga sektorer och rekreation. Dess-
utom vigdes 8 par helt utan kostnader. Med dessa dagar försöker kommunen och församlingen 
visa sitt sociala ansvar ut till samhället.

Den enda ekonomiska resursen kom från Ankarstiftelsen och den lokala församlingen. Med tan-
ke på att behoven ökar och vi har redan nu 11 barn som väntar på att bli sponsrade tog vi be-
slutet att grunda en ny stiftelse som heter Mãos que Servem med syftet att på ett kontinuerligt 
och strukturerat sätt tillhandahålla resurser för våra sociala projekt.  Hela projektet har genom-
gått en stor förändring för att kunna utvecklas på ett kontinuerligt och hållbart sätt.

4. Antal inskrivna i programmet 
 

Ålder Tjejer Killar

0 – 3 år 7 5

3 – 6 år 4 4

6 – 12 år 1 2

12 – 16 år 0 5

Totalt 28 12 16

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R

Fadderverksamhet
i Brasilien  

Igreja Batista 
Filadelfia
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5. Målsättningar för fadderverksamhet 2020

• Öka till 65 barn.
• Barn 0 till 3 år: Hjälp med de grundläggande behoven – barnmat, specialmjölk och hygien-

paket (blöjor  
och salvor).

• Barn mellan 3 och 6 år: Ordna med dagis och inskrivning till skolor. Vi stöttar med kläder och 
skolmaterial.

• Barn och ungdomar 7 till 18 år: Läxhjälp, volleybollskola, rullskridskoåkning, musik, dans, 
m.m.

6. Målsättning inom 5 år

Baserat på det framtida scenariot, de planerade interventionsstrategierna och de föreslagna 
målen för en välplanerad och individualiserad tjänst önskar vi öka verksamheten till 250 barn 
fram till 2025. Vi önskar skapa en förankrad och kontinuerlig närvaro i vår kommun. Även om  
de tjänster som kommer att erbjudas och de resultat som vi önskar kan upplevas subjektiva 
och svåra att mäta tror vi att vi kommer kunna erbjuda tjänster för att generera personlig  
utveckling. 
Vi är medvetna om komplexiteten i det vi planerar och att det är en stor utmaning. Trots svå-
righeterna och kostnaderna kommer vi att försöka utveckla arbetet till att bli allt effektivare 
och skapa bidragande åtgärder för att bygga ett mer rättvist och hållbart samhälle. Vi hoppas 
att våra ansträngningar och avsikter kommer att hjälpa till att öka antalet ingripanden med en 
positiv inverkan på vår stad, delstat och land. Så vi tackar Ankarstiftelsen för att de stöttar oss 
ekonomiskt och inspirerar oss att utveckla arbetet baserade på osjälvisk och generös kärlek, 
som garanterar möjlighet för de inblandade att påverkas av denna kraft som läker, tar hand om, 
bryr sig och sträcker ut en hjälpande hand. Stor tacksamhet till Ankarstiftelsen.
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1. Stiftelsens namn

JUCUM Misericordia Medellin -http://www.ywammercy.com/

2. Syftet med organisationen
Vi tror på att vara Jesus ”händer och fötter” innebär att tillhandahålla en fristad för föräldralösa barn, mat till de hung-
riga och glädje för de hopplösa. På grund av detta perspektiv tjänar vi Colombia i dessa tre olika områden: barnhem, 
hälsobrigader, livgivande bröd.

3. Antal inskrivna i programmet 

Jämförelse mellan 2018 – 2019

3.1. Barnhemmet

Ålder 2018 2019

Pojkar 4-12 år 10 13

Flickor 4-12 år 12 14

Tonåringar 13-17 år 14 8

Ungdomar 18 år 1 3

3.2. Hälsobrigader

Under 2019 anordnade vi med 3 hälsobrigader. Den första i Juan José, Córdoba, den andra i La 
Guajira och den tredje i Ayapel även den i Córdoba. Resultatet av dessa brigader blev:

Juan Jose Guajira Ayapel

Läkarvård 300 435 685

Omvårdnad / sjuksköterskor 0 350 0

Tandläkarvård 302  0 200

Blodprover 56 0 54

Mat 0 100 325

Kläder 241 0 0

Frisör 225 0 0

Evangelisation 60 0 500

Vaccination till bebisar 6 0 0

Psykologvård 11 0 0

Socialt arbete

JUCUM

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R
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3.3. Livgivande Bröd

Arbete som sker med gatufolket och ”hotell Paso” (privata härbärgen där det råder extrem  
fattigdom och utsatthet) 

Månad Gatuinvånare Hotel de Paso Tillfälliga

Januari 480 120

Februari 240 240

Mars 250 158

April 400 180

Maj 380 140

Juni 320 170

Juli 400 200

Augusti 290 140

September 255 200

Oktober 380 120

November 480 140

December 320 180 28

4. Uppnådda mål under 2019.

• Att när pojkarna och flickorna lämnar huset har de avslutat gymnasiet och påbörjat univer-
sitetet. Dessutom att ge dem möjligheten att fortsätta i huset som volontärer. 
 
Resultat: I år hade vi två ungdomar som valde att stanna och jobba inom organisationen, 
Omar Maturana och Carolina Gaviria, som båda var tidigare barn på barnhemmet och nu 
jobbar som volontärer.

• Att barn och ungdomar inte upprepar tidigare beteenden men att de sätter tydliga mål för 
framtiden och söker in till universitet. 
 
Resultat: Deicy Valencia, Daniel Llorente, Leidys Otero och Mirianith avslutade sin ett och ett 
halvt år engelska utbildningen i Colombo Americano. 
Karen Conde och Maria Isabel Sierra tog studenten. 
Elias Soto lyckades med sin pilotexamen.

• Fortsätta med våra sociala program som hälsobrigader och Livgivande Bröd som hjälper 
utsatta samhällen och barn som lever i stor utsatthet. 
Resultat: Tre hälso-brigader genomfördes under året (Guajira, Juan Jose och Ayapel) och  
gatuarbetet Livgivande Bröd fortsätter varje vecka.

• Underhålla de relationer som hittills vi har skapat och gjort oss kända bland företag,  
vänner och andra organisationer. 
Resultat: Donationer som under året erhölls genom relationer, kommunikation och  
fundraising.

• Öppna en secondhand-butik med försäljning av begagnade kläder för att generera ekono-
miska inkomster som hjälper till att stödja barnhemmet. 
Resultat: Detta sker varannan vecka (2 gånger i månaden).
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5. Påverkan i samhället

I barnhemmet upprättas kontakter med familjerna till barnen och ungdomarna som vi sedan 
arbetar med. Detta med syftet att öka medvetenheten om att finnas närvarande i barnens ut-
veckling samt återställa rollen som auktoritet i hemmet och tydliga riktlinjer för barnen som är 
nödvändiga för den tiden vi lever i.

Vi ser tydliga resultat när barnen åker hem på lov och helger till sina föräldrars hus (släktingar) 
och när de kommer tillbaka berättar de om tiden hemma och upplever att det är hälsosammare 
miljö där de får kärlek och ser tydliga förändringar i hur föräldrarna (vårdnadshavare) hanterar 
sin roll.  

I utbildningsdelen ser vi att de ofta är de bästa studenterna i klassen som strävar efter att ut-
märka sig akademiskt, att få stipendier, examensbevis, hederliga omnämnanden och medaljer.
Detta leder oss att förstå att de vill göra en förändring i sin livssyn för att inte fortsätta att för-
bli i samma livshistoria som de kommer ifrån, även när de agerar i en annan miljö än barnhem-
met. Detta visar att metodiken, lärorna, etikprinciperna och värderingarna som de förvärvar på 
denna plats tillåter dem att lyckas ute i samhället. Där kan de interagera och hålla sig till den 
sociala sfär som detta kräver.

Inom idrott och rekreation ingås avtal med enheter som hjälper oss att skapa fotbollsskolor 
där inte bara barnen från barnhemmet är välkomna, utan det är även öppet för hela samhäl-
let som lever i det område där vi befinner oss. Det gör att vi kan göra oss kända, inkludera nya 
människor som hjälper oss i utbildningsprocessen med ungdomar, utveckla och förbättra deras 
färdigheter, samtidigt som vi gör vårt sociala arbete synligt för allmänheten som i sin tur gyn-
nar alla runt omkring oss.

Med hälsobrigaderna och gatuarbetet minskar vi hungern och undernäringen. Vissa grundläg-
gande behov tillgodoses, och försoningen och freden baserad på förlåtelse arbetas kontinuer-
ligt i de olika samhällen, gatufolket, flyktingområden och de så kallade hotellen.

6. Målsättningar för 5-års period
• Forma en missionärsvision hos barnen.
• Lära barnen ett yrke så att när de återintegreras till sina ursprungsstäder kan försörja sig 

och fortsätta att kämpa för att uppnå sina drömmar.
• Ändra deras mentalitet och den syn de har på fattigdom så att de kan leva med värdighet.
• Att de inte upprepar sina föräldrars livshistoria.
• Att användarna och personalen i programmet kan förvärva visionen om att öppna fler barn-

hem i städer eller länder där barn är mest utsatta och i behov.
• Montelibano: Utöka barnhemmet så att det kan ta emot både pojkar och flickor.
• Guajira: Matbespisning kommer att inrättas det kommande året 2020.
• Ecuador: Etablera ett barnhem för flickor.
• Öppna ett hem med matbespisning för gatubefolkningen.

• När barnen tar studenten att de även söker till universitet. Vi önskar även att fler barn öns-
kar komma till hemmet för att jobba som volontärer.

• Köpa en gård för att genomföra ett projekt som är självförsörjande och har större täckning 
för barn i risk.

• Förbättra livskvaliteten för volontärer på lång sikt med att ge en månadsgåva som når mini-
milönen.

• Behålla täckningen för 50 barn i Medellín-barnhemmet.
• Fortsätta med andra sociala program som hälsobrigader, Livgivande Bröd, byggande av 

vattenbrunnar och skolor som hjälper barn i utsatta samhällen så att dom kommer ut från 
fattigdom.

• Förbättra programstrukturen för att se ännu bättre resultat i vårt arbete.
• Försöka behålla personalen under längre tid så att barnhemmet är mer effektivt i barnens 

utveckling.
• Utöka fadderverksamheten.
• Underhålla de relationer som hittills varit där barnhemmet har blivit känt bland företag, 

vänner och organisationer.
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1. Stiftelsens namn

Fundacion Kunna - http://kunnacolombia.org/

2. Syftet med organisationen

Kunna-stiftelsen är en organisation som strävar att arbeta för att förebygga mot rekrytering av 
barn och ungdomar in i den väpnade konflikten som är ett samhällsproblem i Colombia. Arbetet 
sker i områden där det råder stor utsatthet för barn och ungdomar. Målet är att vara en aktiv 
aktör i det pågående arbetet i landet med att befästa hållbar och varaktig fred i Colombia, sär-
skilt i de områden där vi jobbar. 

3. Deltagande i Gröna Sidan-programmet (fotboll). Jämförelse år 2018 mot år 2019.

Kunna jobbade 2019 i nio olika sektorer i städerna Medellín, Bogotá, Guadalupe och Rio Viejo. 
Det var 1817 inskrivna barn i åldrarna mellan 5 och 17 år som ingick i olika fotbollskategorier 
och är aktiva i programmet. I jämförelse med föregående år uppnåddes en tillväxt på 34,5%. 
Detta resultat, som är mycket positivt för programmet, beror främst på att vi startade tre nya 
projekt: Alpes i Bogotá, Guadalupe i Antioquia och Rio Viejo i södra Bolívar.

Enligt balansräkningen mellan de rapporterade siffrorna om flickors deltagande i Gröna Si-
dan-programmet, fortsätter ett lägre antal än det som var målsättningen för året. Även om vi 
har lyckats att öka - i slutet av 2018 var det 179 flickor med i programmet i jämförelse med 314 
under 2019, så är det inte en uppmuntrande siffra med tanke på förväntningarna om att på 
några år öka med minst 50%. Dessutom berodde en stor del av tillväxten på att vi startat nya 
projekt, vilket innebär en alltför liten ökning i de sektorer där vi agerade 2018. 

4. Målsättningar för 2019

Metoden “Emotional Intelligence” utfördes med barnen genom gruppsamtal och workshops 
med fokus på att hantera känslor för att undvika negativt beteende mot sig själva eller andra. 
Denna metod hjälpte till att främja hälsosam personlighetsutveckling samt främja sociala fär-
digheter som är nödvändiga för att få en fredlig samexistens.

Vi skapade Kunnas hemsida och har på så sätt uppfyllt målet att göra organisationen mer känd 
genom att tydligt visa våra sociala mål och ge mer information om arbetet, särskilt till nya 
sponsorer som har visat intresse för arbetet. Vi har även lyckats att skapa en god bild av orga-
nisationen på lokal, regional, nationell och internationell nivå, baserad på digital marknadsfö-
ring och reklamprocesser, genom mediastrategier på sociala nätverk.

Följande punkter uppfylldes inte eftersom de är faktorer som inte bara beror på Kunnas egna 
initiativ, utan också kräver stöd från andra institutioner. Även om det inte har följts så är det 
målsättningar för nästa år:

• Arbeta med afro-colombianska befolkningen i departementet Choco, med tanke på deras 
livsvillkor i extrem utsatthet. Viktigt att nämna att detta område i Colombia har betraktats 
som en av de två som mest försummats av staten. Bland de problem som upplevs i området 
är rekrytering av minderåriga, olaglig gruvdrift, narkotikahandel, närvaro av dissidenter från 
FARC och Golfo-kartellen, tvångsförflyttningar, brist på grundläggande tjänster som dricks-
vatten och el, utöver svår tillgång på grund av dåliga eller bristande vägar. Därför finns det 
ett behov av att erbjuda denna befolkning fler möjligheter och förändringar i livsstilar.

• Implementera “Volleyboll” som en ny idrottsdisciplin utöver fotbollen både för killar och 
tjejer.

• Statligt stöd för idrottsimplementeringsfrågor, träning och erkännande att vi jobbar med 
idrott så att vi kan bilda idrottsklubben Gröna Sidan. De viktigaste aspekterna och proces-
serna som måste beaktas för organiseringen av idrottsklubben är rekrytering av spelare, 
spelarlojalitet och programmering av pedagogiska processer. I slutändan, med bildandet av 
klubben, kommer det att möjliggöra intra- och extra sportträning för spelaren, fokuserad 
på disciplin och goda livsvanor, förutom att främja spelarnas akademiska och personliga 
utveckling. En klubb baserad på värderingar och på att ta hand om sina spelare och vårda 
klubben.

5. Påverkan i samhället

Befolkningen som tillhör Kunna har kännetecknats av att de tillhör socialt utsatta områden där 
barnen kommer från familjer som sällan har ett stabilt jobb eller regelbundna och tillräckliga 
inkomster. Familjedynamiken tenderar att vara dysfunktionell. Familjer som ofta lider av bris-
tande kommunikation, lite förståelse och empati för varandra, verbala och fysiska övergrepp, 
brist på assertiv kommunikation och väldigt lite engagemang från föräldrarna för att uppfylla 
de minderårigas behov (psykologiska eller emotionella). I enlighet med ovanstående och det 
psykosociala arbetet som genomfördes under 2019 med barnen identifierades strukturella pro-
blem som känslomässigt övergivande och avsaknaden av en eller båda föräldrarna. Detta leder 
ofta till en olämplig livsstil, aggressivitet, depression och ökad risk för att konsumera droger 
eller ingå i kriminella gäng. Väldigt ofta reagerar barnen med våld och fientligt beteende gente-
mot sina kamrater när de hamnar i stressiga situationer.

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R

Fotbollsprojekt med  

KUNA 
Foundation
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Avsaknad av engagemang från föräldrarna märks tydligt när man tittar på den lilla tid de ägnar 
åt uppväxten och utvecklingen av sina barns personlighet. Detta leder till brister och svårighe-
ter att skapa utrymmen för dialog och samtal i värderingar och principer. 
Gröna Sidan-programmet har dock fokuserat på att genomföra sociala idrottsaktiviteter som 
ingriper i de olika problemen som barnen genomgår för att bidra till social omvandling, mental 
och livsstilsförändring samt skapa värderingar hos barnen.

Aktiviteterna är delade i två moment. Det första skapar ett utrymme för dialog och samtal om 
de värderingar som barnen tycker är viktiga och vill lära sig mer om. Det andra momentet är att 
utöva det de lärde sig i samtal, under träningarna, matcher eller tävlingar. 
På så vis har vi kunnat visa föräldrarna och samhället att idrotten kan vara ett värdefullt verk-
tyg för förändring av livsstil tack vare övningar i sociala värderingar som exempelvis respekt, 
samarbete, empati och kamratskap. Dessutom hur viktigt det är att dra nytta av fritiden genom 
att delta i hälsosamma aktiviteter.

Det psykosociala arbetet som Kunna utför tar hänsyn till egenskaperna i sammanhanget för 
varje sektor, för att identifiera de problem som råder i varje grupp. Till exempel finns det områ-
den där påverkan av psykoaktiv substansanvändning är mest tydlig, medan på andra platser är 
det relationen med föräldrarna som är allvarligast. De vanligaste problemen bland alla sektorer 
som vi agerat i har emellertid varit våld i hemmet, emotionell försummelse, dålig studiepresta-
tion, aggressivitet och impulsivitet som metoder för att svara på konflikter.
Interventionsstrategin som har använts från det psykosociala teamet har varit att förse barnen 
med individuella och kollektiva verktyg som hjälper dem att hantera sina känslor inför svåra 
situationer som kan uppstå i deras dagliga liv. Dessutom försöker vi ge dem förutsättningar att 
förbättra beteendet gentemot sina kamrater, familjer eller samhället i allmänhet. Det bör klar-
göras att de verktyg som använts har anpassats till situationen, sammanhanget och de intellek-
tuella, emotionella och sociala aspekterna som vi möter på just dessa platser.
Mätverktygen som användes för att bedöma påverkan som Gröna Sidan-programmet hade på 
samhället var genom undersökningar eller frågeformulär för att samla in uppgifter om hur 
barnen och deras familjer upplever idrottsaktiviteterna och det psykosociala arbetet, samt att 
utvärdera familjära och personliga aspekter i relation till skapandet av värderingar som de har 
lärt sig.

Andra metoder som användes för att mäta effekterna var intervjuer, deltagande i workshops, 
paneldiskussioner, berättelser eller vittnesmål om livet och deltagarnas observationer som 
gjorde det möjligt att veta vad som hände inom och utanför idrottsevenemangen.
Deltagarnas observationsmetod anpassades till varje sektor och de specifika förutsättningar 
som varje område har. Det byggde på att skapa en naturlig interaktion mellan dem som ansva-
rade för att samla in data och befolkningen som tillhör Gröna Sidan. Allt med syfte till att upp-
fatta, lära känna och samla in specifika och allmänna data som tillät oss att göra en bedömning 
av de positiva eller negativa förändringar som genererades.

6. Målsättningar för framtiden

• För närvarande har programmet 1 817 barn och ungdomar. Om 5 år är det avsett att uppnå 
en täckning på 2500 barn/ungdomar.

• I slutet av 2019 deltog 314 flickor. Målet är att stärka det kvinnliga deltagandet redan nästa 

år med en ökning av ytterligare 600 flickor vilket skulle motsvara drygt 50% av de inskrivna.
• Målet är att involvera i projektet minst 800 familjer som ingår i programmet. Genom att få 

vårdnadshavare och syskon att delta i sport och psykosociala aktiviteter, och försöka invol-
vera dem mer i deras barns utbildningsprocess.

• Förutom fotboll är det avsett att öka med minst två idrottsgrenar - volleyboll och bas-
ket. När det gäller kultur kommer konst att implementeras - teater, teckning, målning och 
statskonst (graffiti).

• Med tanke på de lokala förhållandena som uppstår i Colombia när det gäller utbildning är 
det inte 100% av barnen som har tillgång till skola. Kunna har ett krav att alla barnen som är 
med på fotbollsskolorna skall studera men detta har vi inte lyckats med. Nästa år vill vi nå 
80% och på sikt få alla barnen att studera och därmed uppfylla målen inom stiftelsen.

• Syftet med den psykosociala interventionen är att stärka banden mellan föräldrarna och 
deras barn för att minska känslan av känslomässigt övergivande och öka delaktigheten av 
föräldrarna i deras barns liv. Metoden som förväntas användas kommer att vara genom 
workshops och andra aktiviteter som specifikt riktar sig till familjer, så att de är involverade 
i sina barns personliga utveckling, emotionellt och studiemässigt, detta med syftet att före-
bygga mot andra risker som t.ex. narkotikakonsumtion, deltagande i kriminella gäng, skär-
ning, självmord, fysiska, psykologiska eller sexuella övergrepp, bland annat.

• Fortsätta med det förebyggande arbetet mot att minderåriga rekryteras in i väpnade grup-
per. Det sker genom att erbjuda fritidsaktiviteter som idrott, kultur och psykosociala inter-
ventioner som främjar hälsosam livsstil, konstruktion av fredlig samexistens och sund an-
vändning av sin fritid.
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1. Stiftelsens namn

Fundación La Aljaba - https://www.laaljaba.org/

2. Syftet med organisationen

La Aljaba Barnhem är en institution som hjälper övergivna och fattiga barn att förbättra deras 
livskvalitet genom att ge dem möjlighet att dra nytta av integrerad utveckling och bidra till nya 
generationer med kristna principer och värderingar.

3. Hur arbetade ni för att främja syftet 2019? 

2019 kan räknas som mycket bra. Vi lyckades med de flesta målen som vi satt upp både när det 
gäller aktiviteter för barnen men även ekonomiskt. Vår tacksamhet för det första är till Gud som 
är kraften i vårt arbete. Vi tackar arbetsteamet för deras engagemang och kärlek, och till alla 
som litat på vårt arbete och stöttat oss under året.
Leticia är huvudstaden i delstaten Amazonas. Det är ett politiskt, socialt och kommersiellt 
center för Amazonas. Det är en stad som växer snabbt och vars ledare har gett sig själva uppgif-
ten att förbättra infrastrukturen. Däremot försenas detta på grund av vårt hårda klimat (långa 
regnperioder), avskildhet till resterande av landet (varor kan endast flygas in eller fraktas med 
båt. Inga vägar till och från Leticia) som ofta leder till brist av vissa varor. Därför utvecklas inte 
infrastrukturen i normal takt som i andra regioner i landet och vi kan ofta se byggen och inves-
teringar som går långsamt framåt och det är svårt att veta när de kommer att bli färdiga. Men 
invigningen av den nya flygplatsen ökar optimismen för den allmänna befolkningen, eftersom 
det är ett verk som fyller alla Amazonasbor med glädje och stolthet.

3.1 Antal inskrivna i programmet (jämförelse mellan 2018 – 2019) 

2018 2019

Antal inskrivna barn 74 90

Under 2019 var målet att ta emot 90 barn. Antalet barn är bestämt utifrån beräknad budget. Vi 
har utrymme att ta emot fler barn men inte den ekonomiska kapaciteten. Målen uppnåddes och 
arbetet utvecklades genom en månatlig aktivitetsplanering med prestationsindikatorer inom 
varje område: kognitiv, fysisk, socioemotionell och andlig. Detta är stiftelsens pedagogiska för-
farande med barn och föräldrar, som i slutet av året utvärderas individuellt om deras framsteg 
inom vart och ett av de nämnda områdena.

Vi har inte mätt påverkan på samhället. Sättet vi mäter kvalitén i vårt arbete är att se barnens 
prestationer i skolan, och hur barnen inkluderas i de olika samhällsstrukturer i staden. Skolan, 
socialt och även hur många som har jobb när de lämnar oss. Vi har många exempel av ungdo-
mar som arbetar och är uppskattade av sina arbetsgivare. Detta stiftar ett exempel för de andra 
barnen och stolthet för deras föräldrar. Vi kan säga att vi har uppnått en mycket viktig mental 
generationsförändring.

4. Målsättningar för närmsta fem åren

Våra framtidsplaner:
Administration. - Styrelsen för La Aljaba-stiftelsen har utsett den nya föreståndaren från och 
med den 1 januari 2020. Han heter Michael Hogue som tar över arbetet eftersom den nuvarande 
föreståndaren Lucy Palma går i pension. Michael Hogue har flyttat från USA till Leticia med sin 
familj som består av hans fru Julie och deras fem barn. Hela familjen har fått visum på grund av 
att Michael fått beviljat ett arbetsvisum.
Lucy Palma som under 18 år lett arbetet som föreståndare kommer att ingå i styrelsen från och 
medan början på det nya året (2020). Det första kvartalet jobbar hon kvar för att introducera 
arbetet för Michael Hogue. 

Följande områden kommer att stärkas från 2020, för vilket vi hoppas ha de nödvändiga ekono-
miska resurserna:
Kognitivt område: La Aljaba har startat ett musikprogram för barn, som kommer att utvidgas 
med att öka antal instrument som barnen kan lära sig att spela.
Fysiskt område: Idrottsutövandet av basket, fotboll och volleyboll börjar med den nya idrotts-
planen.

En fristad för utsatta barn i Amazonas  

La Aljaba

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R
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1. Stiftelsens Namn

Cielos Abiertos - http://pamibarrio.weebly.com/

2. Syftet med organisationen

Projektet Pa`mi Barrio är ett socialt samhällsarbete till förmån för invånarna i stadsdelen 8 de 
Marzo i Medellin som har drabbats av olika problem som extrem fattigdom, tvångsförflyttning 
(interna flyktingar), bl.a. Vårt motto: HJÄLP OSS ATT HJÄLPA är en inbjudan till lokala samhället 
och även till andra aktörer att delta i att utveckla aktiviteter som leder till självinsikt och själv-
hjälp.

3. Antal inskrivna och indirekt påverkade av projektet under 2019 

• Barn och ungdomar: 150.
• Befolkning som indirekt fått hjälp av programmet: 1 050 personer.
• Humanitärt bistånd: 1 050 personer.
• Stipendier: 34 stipendiater som studerar i privata grundskolor, gymnasier och universitet. Vi 

har även gett några stipendier till föräldrar som tidigare varit analfabeter men på grund av 
barnens utveckling har beslutat att fortsätta sin grundskoleutbildning och gymnasiet.

• Volontärer som arbetar med projektet: 52 frivilliga.
• Prestationer och effekter för samhället: Den sociala effekten påverkas inte bara det inskriv-

na barnet utan det påverkar också hela familjens miljö och samhället där de lever.
• Totalt gynnades 1 050 personer direkt och indirekt och påverkades av arbetet med Pa’mi 

Barrio under 2019.

4. Mål och aktiviteter 2019

Vår syn på socialt arbete bygger inte på punktinsatser med tillfälliga aktiviteter och projekt. Vår 
erfarenhet har visat att man måste investera långsiktigt och följa upp arbetet och ge möjlighe-
ten för människor att räkna med permanenta och bra projekt så att de kan se en större påver-

kan på samhället. Det är därför vi utför ett omfattande arbete med 150 barn och deras familjer 
under året från januari till december med dagliga aktiviteter, som ligger till grund för hela Pa 
‘mi Barrio-programmet. Några mål som vi satt för 2019:

• Öka och stärka projektet så att fler blir inkluderade och får möjlighet till en fullständig och 
omfattande utbildning.

• Vi önskar påverka den sociala miljön i området med positiva värderingar och hälsosam sam-
existens. Syftet är att skapa ett mer humant samhälle där varje enskild person vågar ta ett 
beslut om att säga “nej till krig”.

• Garantera de grundläggande rättigheterna för utsatta barn i stadsdelen 8 de Marzo. Vi be-
kämpar undernäring och hunger genom matbespisning för 120 barn från måndag till fredag. 
Utbildning som förbereder dem för att lyckas i livet. Psykologisk vård för dem som behöver 
och efterfrågar det. Konstutbildning, språk, musik. Rekreation med kvalité.

• Utöka med ett team av frivilliga som hjälper den befintliga arbetsgruppen. Skapa ett ansvar 
för arbetet och tider. 

• Forma och stärka ett arbetsteam från själva området som vi arbetar i. Ett team av barn, 
ungdomar och föräldrar som får ta ansvar som ledare, utför logistiskt arbete, leda det peda-
gogiska arbetet med över 100 barn som deltar i programmet. Syftet är att träna dem att leda 
arbetet och lyckas med det även när det saknar den externa arbetsgruppen. 

• Minska den sociala ojämlikheten i området.
• Främja personlig utveckling bland barn/ungdomar i området.
• Främja evenemang genom musikbandet där barn får möjlighet att visa sina gåvor och visa 

dem att det är möjligt att lära sig och utveckla sina talanger. Medlemmar i bandet multipli-
cerade sin kunskap och gav musiklektioner för de yngre barnen som således lärde sig spela 
instrument. 

En oas av omsorg i
projekt Pa Mi Barrio  

Cielos Abiertos

M O T TA G A N D E  O R G A N I S AT I O N E R
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De projekt som vi har är:
• Matsal: dagslunch för 120 barn och ungdomar med ålder mellan 2 och 17 år för att motverka 

undernäring. Vi erbjuder även näringsutbildning till både barn och deras familjer.
• Barnklubb: upp till 150 barn och ungdomar får utbildning i värderingar för livet, medborgar-

utbildning, konstnärliga projekt för att utveckla deras talanger, lära sig att utnyttja sin fritid 
på ett produktivt och sunt sätt, förvaltarskap, självstyre och att fatta beslut som bygger en 
god nutid och framtid i deras liv.

• Stipendium: omfattande utbildningsstipendier för 34 barn och ungdomar. Detta stipendium 
är för att studera i en privatskola som erbjuder en bättre akademisk nivå. Stipendiet är om-
fattande, inkluderar skolskjuts, skolmaterial, uniformer, utbildningsutflykter, mat, medicinsk 
vård, m.m.

Dessutom erbjöd vi möjligheten för tre ungdomar att få ett stipendium för att studera vid ett 
privat universitet som erbjuder en bättre akademisk nivå och ger fler jobbmöjligheter efter 
studierna.

Vi erbjöd också fem tidigare analfabeter som är mödrar till stipendiemottagare ett stipendium 
för att studera på en vuxenskola under helgen för att nå gymnasienivån. Två av dem tog examen 
från gymnasiet i november 2019.
• Studiestöd: vi hjälper studenter efter skoltid med skolförstärkning, engelska och portugisis-

ka lektioner, mobilbibliotek, skolpaket, uniformer, pedagogiska aktiviteter, pedagogiska ut-
flykter, psykologiskt stöd. För stipendiaterna ser vi till att finnas med dem medan de väntar 
på skolskjutsen så att de inte behöver vara ensamma och kanske utsättas för onödiga risker. 

• Konstnärlig utbildning: genom olika konstnärliga projekt relaterade till dans, teater, gastro-
nomi, hantverk, m.m. Syftet är att stötta dem i att utveckla ett livsprojekt utifrån varje mot-
tagares personliga egenskaper och talanger. Vi vill utmana dem att förstå att alla har samma 
möjligheter att tänka, skapa och lära bara man får rätt förutsättningar.

• Skola för föräldrar: vi tar upp ämnen som hjälper familjerna att skapa en sund familjemiljö 
med värderingar och redo att möta livets utmaningar.

• Psykologisk vård: individuellt och gruppterapi.
• Hembesök: påverkan på familjekärnan.
• Humanitär hjälp-hygienbrigad-basar: familjer påverkas genom förmåner som medicinsk 

hjälp, hjälp för funktionshindrade, donationer av mat, kläder och mediciner.

5. Målsättningar för en femårsperiod

Framtidsplan:
• Minska aalfabetism i området 8 de Marzo.
• Jobba med projekt som hjälper att minska det fysiskt våldet, familjevåld, fattigdom, lågbe-

talt arbete.
• Fortsätta att uppmuntra entreprenörskap bland ungdomar och mödrar som ansvarar för 

familjeekonomin.
• Fortsätta med målet att minska tonårsgraviditeter.
• Hjälpa till att skapa program som är liknar denna på andra platser som ansöker om det.
 

På lång sikt:
• Öppna ett dagis som gradvis kommer att bli en skola som gör det möjligt att fortsätta stärka 

barnens rätt till utbildning med kvalité
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Livlinan Secondhand Butik
Ankarstiftelsen driver en secondhand butik i Örebro - Livlinan Second Handbutik vid Boglunds-
gatan 3, 703 74 Örebro www.livlinansecondhand.se 
Ankarstiftelsens secondhandbutik Livlinan har gått väldigt bra under 2019 med en omsättning 
på 1.485.000 SEK (jämfört med 2018; 1.300.000 SEK). 

OMSÄTTNINGEN ÖKAR ÅR FRÅN ÅR. 
Då vi frågar personalen vilka ingredienser som ligger bakom att butiken går bättre och bättre 
svarar de att det beror på ett väldigt stort engagemang från hela personalen (volontärer och 
anställda) med en stark motivation att drivas framåt med olika delmål. - Vi stannar aldrig upp 
utan sätter hela tiden nya mål, vi nöjer oss aldrig. Vi har nya idéer konstant, försöker följa tren-
der, skapar många saker själva och har uppfinningsrikedom på många områden. Vi satsar hela 
tiden på att skapa trivsel för kunderna. Samtliga avdelningar går bra men textilavdelningen och 
då främst kläder har haft ett väldigt stort uppsving under året då den ökat med 50%. Den har 
lyckats att på en liten yta finna en bra struktur och uppdelning så att kunderna ser att utveck-
ling och förändring sker hela tiden och får in mer nischade områden t.ex. vintage. Alla kunder 
ska hitta något man är intresserad av - är deras inställning. 

DET RESULTAT SOM BUTIKEN HADE FÖREGÅENDE ÅR TILLDELADES ANKAR- 
STIFTELSENS ARBETE I COLOMBIA OCH FÖRDELADES PÅ FÖLJANDE SÄTT:
120 000 SEK till en skola i Buena Vista utanför Santa Marta (Norra Colombia vid Karibien).  
https://www.youtube.com/watch?v=V8CXoRQ0EkY&t=4s

Skolan byggdes i samarbete med Comunidades Restaurativas som ett försoningsprogram mel-
lan förövare och offer. För nästan 20 år sedan, närmare sagt den 22 november 2000 mördade 

Paramilitären (högermilis i Colombia) 37 invånare i byn Nueva Venecia med anklagelsen att 
befolkningen hade gett skydd och information till gerillan. Många av de som utförde dådet 
sitter idag i fängelset i Barranquilla eller Santa Marta. Tack vare den rehabiliteringsprogram 
som Ankarstiftelsen stödjer och som utförs av PFC har man lyckats återförena förövarna med 
de familjer som blev drabbade av detta massmord. Som en symbol för att detta aldrig mer får 
förekomma byggdes en skola sponsrad av Ankarstiftelsen. Vid invigningen lämnades över förso-
ningsbrev till familjerna och vi hade en delegation med svenskar som närvarade. I den svenska 
delegationen fanns Börje Erdtman – ordförande Ankarstiftelsen, Anders Hagström – vice ordfö-
rande Ankarstiftelsen, Per-Olof Allerth – projektsamordnare Ankarstiftelsen, Dogge Doggelito, 
Desireé Holmqvist – Clowner Utan Gränser, och andra svenska volontärer. Dessutom var guver-
nören för delstaten Magdalena med på invigningen.

100 000 SEK till fotbollsskolor som vi driver i norra Colombia i Barranquilla.
153 barn varav 31 är tjejer som får gratis träning i två stadsdelar i Barranquilla
Förutom träningarna får varje barn ett hembesök per kvartal eller fler vid behov. Psykologstöd 
till familjen vid behov. Fyra workshops med föräldrarna om olika familjeteman. Motivations-
samtal med barnen vid varje träning.
Som utrustning har de fått allt träningsmaterial. Fotbollsplan får de låna gratis av kommunen.
Barnen får fotbollsuniform och en tröja, fotbollsskor och benskydd (uniform och träningsmate-
rial är det lokala sponsorer som försett med under 2019).

60 000 SEK till rehabilitering av fångar. Livlinan har varit med och stöttat med lönerna för två 
anställda inom PFC. 
26 000 SEK till mikrolån för kvinnor – Ankarstiftelsen har jobbat med mikrolån för kvinnor se-
dan 2005. Under 2019 fördelades 96 nya lån med egenkapital som har samlats in genom åren. 
Däremot har Ankarstiftelsen stöttat ekonomiskt PFC för att betala personalen som jobbar med 
mikrolånsprojektet. Det är en samordnare, en jurist och en kommunikatör som jobbar heltid 
med detta. Förutom nya lån följer de upp de gamla företagen så att återbetalning sker enligt 
avtal, samt utbildar kvinnorna. Under 2019 har även svenska Focus Business School startats i 
Colombia i samarbete med mikrolånsprojektet. Det är en utbildning på 6 månader i entrepre-
nörskap.

34 000 SEK Administration i Sverige.
Vi vill tacka alla som donerar varor till Livlinan, kunderna som handlar hos oss samt ett särskilt 
tack till alla anställda och volontärer som gör ett fantastiskt arbete.
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IT-avdelningen
2019 har varit ett händelserikt år på Ankarstiftelsens IT avdelning. Hemsidan flyttades från en 
simpel web-hosting lösning till en mer avancerad VPS-lösning, vilket inte bara lett till snabbare 
hastigheter och modernare teknologi utan också sänkt månadskostnad.
E-postleverantören Binero är utbytt mot Google som erbjuder oss som välgörenhetsorgani-
sation hela sin G-Suite lösning gratis för ett oändligt antal användare. Google erbjuder en 
betydligt stabilare och säkrare plattform för mejl vilket är en fördel, inte minst med tanke på 
GDPR. I G-suite ingår även G-drive med möjlighet för delade filmappar på deras server. Varje 
konto har 30 GB privat utrymme, de delade mapparna har obegränsat utrymme. Denna tjänst 
har ersatt behoven vi tidigare betalade Box för, vilket ytterligare sänkt våra avgifter.

Hemsidan är skyddad av SSL-kryptering vilket är ett lagkrav enligt GDPR. Vårt certifikat är 
utfärdat av välgörenhetsorganisationen ”Let’s Encrypt” och förnyas varje månad automatiskt av 
vår server.

Livlinans hemsida har integrerats med Ankarstiftelsens hemsida. Detta gör det tydligare att 
Livlinan är del av Ankarstiftelsen samt gör att Livlinan också tar del av SSL-Certifikatet nämnt 
ovan, vilket innebär att även de följer GDPR på den punkten.

Sedan i höstas har det vid betalningar med kort via internet varit lag på vad som kallas för 
”Tvåfaktorsautentisering” eller ”Tvåstegsverifiering” vilket kort och gott innebär att det inte ska 
räcka att skriva in sina kortuppgifter utan att man också behöver identifiera sig via exempelvis 
Mobilt Bank-ID. Denna lag följer Ankarstiftelsen på hemsidan.

Utskick av Ankarbladets digitala utgåva har tidigare varit problematisk då utskick via CRM-sys-
temet kraschat vid en ogiltig e-postadress. Utskicken sker nu istället via vår server och samtliga 
e-postadresser får nu sitt Ankarblad. Med Ankarbladet sänds också nu information om vart man 
kan vända sig om man har frågor eller inte längre önskar få mejl, vilket är ett krav enligt GDPR. Ett 
flertal e-postadresser har sedan dess på begäran av mottagaren tagits bort ur CRM.

Påbörjat är ett administrationsverktyg som fått namnet ”AnklaNET”. Syftet med detta verktyg 
är att vara så enkelt att använda som möjligt utan onödig funktionalitet men ändå hantera de 
avancerade uppgifter servern har. Idag kan man via verktyget hantera reseformulär, beställning-
ar av Ankarbladet och Livlinans öppettider/information. Planerade funktioner är bland annat 
hantering och utskick av fakturor, utskick av Ankarbladets digitala utgåva och sökbart bild/
video-arkiv.

Under året har många av projektsidorna på ankarstiftelsen.se fått nya bilder/video och upp-
daterad information i enlighet med verksamhetsplanen för 2019. De resterande ändringarna är 
pågående och planeras utföras innan årets slut.

Inför jul har en gåvobevisgenerator skapats. Denna kommer att marknadsföras via Ankarbla-
det Nr. 6 2019 samt på Facebook & Instagram. I korta drag är det ett verktyg där du kan välja 
bakgrund, bild samt fylla i vem gåvan är från, till, hur stor gåvan är, och anledning (god jul / 
grattis/ etc..). Man ser i realtid ändringarna man gör och kan sedan generera och ladda ner en 
PDF fil. Koden för genereringen av filen körs på klientens dator via JavaScript vilket innebär att 
inget av det man fyller i sänds över internet till vår server. Detta är optimalt enligt GDPR samt 
belastar då inte vår server. Kravet för att generatorn ska fungera på en användares dator är att 
han/hon använder en webbläsare som stödjer JavaScript och HTML5, vilket alla stora webblä-
sare idag gör (Chrome, Firefox, Edge, Safari). Planer finns också att man direkt via verktyget ska 
kunna dela beviset på Facebook, skicka via e-post och att det byts ut/läggs till nya bakgrunder 
och bilder regelbundet.

Ankarkalendern 2020 kommer följa samma koncept som 2017 och 2018 där varje månad re-
presenterar ett projekt. En sammanfattning av Ankarstiftelsens projekt finns på sista uppslaget 
och på baksidan finns information om Ankarstiftelsen, Livlinan, hur man hjälper till och vem 
man kontaktar.  I år kommer försäljningen att skötas av Livlinan som kommer sälja kalendern 
på plats samt sända ut postordrar. IT ansvarig kommer att ansvara för beställningsformulär via 
hemsidan och e-post. Vinsten kommer gå till byggnationen av en skola tillägnad German Rol-
dan.

Ankarkalendern 2019 medförde en tavlelauktion som fortfarande pågår och kommer göra det 
fram tills februari 2020. Vi kan med glädje rapportera att alla tavlor utom tre är sålda och att 
tavlorna i snitt sålt för drygt 700 SEK/st Det är ännu tre tavlor kvar innan auktionen avslutats. 
Vinsten går till Ankla Center.

Fokus för 2019 har i stort varit att bygga upp en stabil och säker grund som vi framöver kan 
expandera på i en tid som ställer allt större krav på integritet och säkerhet. Vi har nu en bra 
grund där vi stabilt och i små steg kan implementera verktyg för att underlätta de områden som 
idag är komplexa och tidsförödande. Nu blickar vi framåt mot år 2020 och fokus på implemen-
tering, automatisering och produktivitet.

Text av Christoffer Tivander,  IT-ansvarig

Anställda på Livlinan Secondhand Butik

PETHER – butiksföreståndare, lagledare, tavlor, kuriosa, samlarföremål, trä/metall, krukor, 
instagram, personalansvar, kontaktperson, handledare, kassa
BOSSE JR – transportansvarig, möbler, klockor, skor, diska, facebook, handledare, kassa
DAVID – leksaker, fritid, elektronik, resthantering, diska, transport
HELEN – ansvarig för klädesavdelningen, diska, handledare, kassa
CARINA – godsmottagre, sortering av alla inkommande produkter, packning av käder, ekonomi

I arbetsträning

ANDERS – resthantering, inköp, mattor, rengöring, transport
MAGGAN – textilavdelningen, rengöring
EMELIE - klädesavdelningen

Volontärer

LOA - kassan
BOSSE SR – köksmaskiner, kassan
TEA - textilavdelningen
KICKI - textilavdelningen
ANN-LOUISE – smycken, kassan
LEIF – lampavdelningen, handyman, kassan
SARA - bokavdelningen
SIV - bokavdelningen
BJÖRN – sortering, rengöring, diska
ANETTE - diska
GITTAN - porslinsavdelningen
LILIAN - porslinsavdelningen
HASSE – skivor, film, elektronik
INGVAR – noter, musikinstrument
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Svenska Missionsrådet (SMR) och Ankarstiftelsen
SMR är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både 
i Sverige och internationellt. SMR arbetar för hållbar utveckling, ökad rättvisa och minskad 
fattigdom. SMR består av ett 30-tal svenska medlemsorganisationer och Ankarstiftelsen är med-
lem sedan 2016. Genom avtal med biståndsmyndigheten Sida har SMR sedan 1980 förmedlat 
pengar till internationella biståndsinsatser och det är bland annat med hjälp av dessa medel 
som vi nu arbetar med vissa projekt. 

2017 sökte vi medel för att genomföra en organisationsanalys av vår partner Fängelsemis-
sionen. Resultatet av den analysen ledde till att vi sökte ytterligare medel för att under 2018 
stärka Fängelsemissionen som organisation och partner. De delar som då blev bättre var:                                
1) Organisationskultur – jämställdhetspolicy, värderingar, mission och vision arbetades fram.
2) Personalfrågor – en personalhandbok skapades.
3) Kommunikation – både deras interna och externa kommunikation stärktes på olika sätt.

Ett större projekt var igång under 2019:

Center for Justice and Restorative Practices (CJRP) med Fängelsemissionen som partner. 
Detta är ett 3-årigt projekt (2019-2021) som handlar om försoning mellan offer och förövare som 
del i Colombias fredsarbete. 

Projektbeskrivning:
“This project will create a Center for Justice and Restorative Practices (CJRP). Restorative Justice 
(RJ) is a concept within criminology and is an alternative way of treating the consequences of 
a crime and how to repair the damage of it for the victim. The idea behind RJ is that the victim 
himself has the opportunity to tell the offender how the crime affected life and everyday life as 
well as getting a resettlement. The perpetrator also gets an opportunity to tell why the crime 
was committed and how to try to repair the damage that has occurred and also how to prevent 
future crimes. One wants to strengthen the victim’s role, but also focus on the perpetrator and 
strive for reconciliation, but also strengthen his family because they have also been affected. 

The objective of RJ is to facilitate meetings between victims and victimizers, so that through dia-
logue and the development of the Sycamore Tree Program (PAS) methodology (which will be used 
in the project), they can heal their wounds, forgiveness and reconciliation. 

RJ is integrated in the Colombian legal system and also a part of the peace agreement in Co-
lombia. It is a proven concept but although RJ is legal and current in the Colombian Legal 
Framework, it is not applied, executed or connected with the Judicial System of Colombia. For 
this reason, there are many criminal cases that could be resolved through RJ. In this way it will 
contribute to peaceful coexistence inside and outside the prison and will also help lower the rate 
of overcrowding in prisons by resolving conflicts through this alternative justice. To respond to 
this need Prison Fellowship Colombia (PFC) is creating the CJRP.

The development goal of this rights based project is to contribute to processes of RJ inside and 
outside the prison and the post-conflict ones, either as an alternative or complementary, to the 

ordinary criminal and transitional system. This with the purpose of restoring the victim, the  
offender and the social links affected by the criminal behavior.”

Under hösten 2019 fick vi även beviljat ännu ett större projekt:
Alleviating poverty in the Tikuna indigenous communities med Entropika som partner. 
Detta är också ett 3-årogt projekt som startar 2020 och håller på till 2022. 
Projektbeskrivning:
“The project will focusing on empowering the civil society as it is the first and most important 
phase in alleviating poverty in the Tikuna indigenous communities of the Amazonian frontier 
between Colombia and Peru. It is a crucial step in order for the communities to independently 
solve issues critical to improving human rights, gender equality and mitigating climate change 
and corruption (eg. poor access to education, health services, potable water, basic sanitation 
and financial opportunities, amongst others), which have so far delayed their socio-economic 
development and the improvement of their quality of life. 

- The project will therefore improve governability in the Colombian Tikuna indigenous communi-
ty of San Antonio de Los Lagos.
- The project will also strengthening the capacity and participation of Citizen Oversight Groups 
(COGs) in Leticia.”

Övrigt engagemang vi har med SMR är en person som sitter i deras styrelse sedan 2019 
(Daniel Yttermalm, visserligen som objektiv privatperson), deltagande på handläggar- och 
medlemsdagar samt deltagande i olika referensgrupper. 

FN:s globala mål och koppling till vårt arbete

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 
17 Globala Målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 ska minska 
fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. 
För att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället vara med: kyrkor, organisatio-
ner, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer. Här spelar vi på Ankarstiftelsen 
tillsammans med våra partnerorganisationer en viktig roll genom de projekt och verksamheter 
vi driver. De mål vi främst bidrar inom är: 1. utrota fattigdom, 2. utrota hunger, 4. god utbildning, 
5. uppnå jämställdhet, 6. vatten och sanitet, 15. ekosystem och biologisk mångfald, 16. fredliga 
och inkluderande samhällen och 17. genomförande och partnerskap. Ankarstiftelsen har i dags-
läget inte kapacitet att mäta och följa upp hur mycket vi påverkar målen. Den negativa påver-
kan är främst från volontärsresorna som genom flygresor ger koldioxidutsläpp.
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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. 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.

Alla våra svenska  

Frivilligarbetare

Birgitta Benitez
översättning

Lennart Holm
bokföring

Anita Albertson
reseledare

Leticia Lövkvist
stipendiater

Annelis Erdtman
fadderbarn SR

Dani Hamlin
frankering

Daniel Kindbom
informatör, reseledare

Sven Mellenthin
fotboll Gröna Sidan

Gunilla Smedenman
LKG-Spalt

Cecilia Ideskog
Fadderbarn Amazonas

Lena Johansson
översättning

Annielie Bengtsson
sociala medier, Ankarbladet (redigering)

Mats Carlson
tackbrev

Kenth Andersson
media & reklam, Ankarbladet (layout)

Thomas Erdtman
Ankla Center

Marie Allerth
fadderbarn SR

Felicia Hjoberg
fadderbarn MM & MBG

Olof Mellenthin
ekonomi
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Årsredovisning
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Ankaret får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2019. 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 frivilliga insatser med 
syfte att främja socialt internationellt arbete bland barn, kvinnor, frihetsberövade, sjuka och 
människor med särskilda behov. I huvudsak har arbetet skett i Colombia, Sydamerika. Vår insats 
är en droppe i havet, men den gör skillnad för dem som får hjälp. Stiftelsen arbetar med ett 
par fokusområden: skolor, vatten, försoningsprocesser, planerade fritidsaktiviteter, mikrolån för 
kvinnor, fadderverksamhet och stipendiater. Arbetet är uppdelat på nio mottagande organisa-
tioner. Hur stiftelsens ändamål främjas framgår av rapporterna från de mottagande organisa-
tionerna. Ankarstiftelsen bedriver en secondhandbutik, Livlinan, i Örebro (läs mer om det under 
rubriken Livlinan)
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Ändamålsbestämda medel 2019
Ankarstiftelsen följer upp hur mycket av de insamlade medlen som är ändamålsbestämda och 
om de är bestämda av givare eller av styrelsen. Det mesta som skänks till Ankarstiftelsen är 
öronmärkt av gåvogivarna till ett specifikt projekt. För att inte påverka dessa gåvor med ad-
ministrationskostnader har styrelsen valt att under 2019 fördela ospecificerade medel i första 
hand för att täcka de projekt som inte har full finansiering samt till administrationen i Sverige.

    Insamlat  
2019 tkr

Utbetalat 
2019 tkr

Ändamålsbestämt av 
givare eller styrelsen

Inbetalat/ 
utbetalat %

Fängelsemis-
sionen PFC

Fängelser, fot-
boll, mikrolån, 
socialt arbete

3886 3042 Givare och styrelsen 128 %

Anclando  
Corazones Skolor 3493 2951 Givare 118%

Kunna Fotboll 911 1134 Givare 80%

Entropika Vatten, socialt 
arbete, skolor 1006 1048 Givare 96%

Cielos Abiertos Socialt arbete 174 160 Givare 108%

Ankla Center Socialt arbete 1058 937 Givare 113%

JUCUM Socialt arbete 516 415 Givare och styrelsen 124%

La Aljaba Socialt arbete 174 157 Givare 111%

Övriga (enstaka 
insatser)

Socialt arbete, 
fotboll 134 167 Givare och styrelsen 80%

Utöver de nämnda mottagande organisationerna har vi också förmedlat enstaka mindre belopp 
på uppdrag av givare till ett par organisationer. 

Inbetalat/ Utbetalat (Jämförelsetabell 2014 – 2019)

Mottagande  
organsation

Inbetalat/ 
Utbetalat

2014

Inbetalat/
Utbetalat

2015

Inbetalat/ 
Utbetalat

2016

Inbetalat/ 
Utbetalat

2017

Inbetalat/ 
Utbetalat 

2018

Inbetalat/ 
Utbetalat 

2019

Fängelsemissionen PFC 80 % 125 % 103 % 117 %  111% 128%

Anclando Corazones     95 % 87 %  113% 118%

Kunna       65 %  83% 80%

Entropika     104 % 89 %  105% 96%

Cielos Abiertos     111 % 166 %  129% 108%

Ankla Center          103% 113 %

JUCUM 148 % 108 % 110 % 80 %  96% 124%

La Aljaba          88% 111 %

Igreja Batista Filadelfia 67%

Övriga ( enstaka  
insatser )          16% 136%

Insamlingsvägar
Ankarstiftelsen är en renodlad insamlingsstiftelse. Vårt syfte är att samla in pengar för att kun-
na stötta olika sociala projekt och vårt beslut har varit att arbeta främst i Colombia. Historiskt 
har Ankarstiftelsen samlat in största delen av gåvorna via personliga gåvogivare. 2019 är det 
första året som företagsdelen hamnar som största insamlingspost med en procentsats på 44% . 

Vi vill tacka alla 282 företag som är aktiva med sitt stöd till Ankarstiftelsens arbete. Oberoen-
de om gåvan kommit in som en engångsgåva till en konsert, bekostat en skola eller annat pro-
jekt, tecknat reklamavtal eller någon annan form av sponsring, så vill vi tacka er för att ni hjälpt 
oss att nå vårt allra bästa resultat sedan vi började vårt arbete 1997. Tusen tack!

Självklart får vi inte glömma våra enskilda gåvogivare som via en engångsgåva eller som 
månadsgivare ger oss den tryggheten som vi behöver för att våga lägga en budget för nästkom-
mande år. Denna grupp har varit de allra trognaste genom åren och historiskt toppat insam-
lingsposten. 2019 hamnar den på en andra plats med 31% av de insamlade pengarna. Gåvorna 
har inte minskat. Tvärtom. Under 2019 utmanade vi vid flera tillfällen att fler skulle bli månads-
givare. Resultatet blev 42 nya månadsgivare. Totalt har vi idag 311 månadsgivare. Vårt mål är 
att komma upp till 1 000. Tack för att ni reagerat på våra utmaningar och att ni fortsätter stötta 
arbetet genom åren!
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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 (avgick 
2019), Jan Segerberg (avgick 2019), Eva Johnson, Bengt Albertson, Lotta Erdtman och Lotta 
Bergholm. 

• Det utgår inga ersättningar för styrelsearbetet. Däremot har Lotta Bergholm erhållit ersättning 
för sitt uppdrag som ekonomi/löneansvarig för Livlinan. Detta avslutades i slutet av året och 
fortsättningsvis utgår ingen ersättning. 

• Det viktigaste mötet under året är Storforum i samband med årsmötet då styrelsen bjuder in 
till öppen dialog mellan alla medarbetare, givare och alla läsare av tidningen Ankarbladet. 

• Under året har VU (verkställande utskott) som består av tre personer ur styrelsen Börje Er-
dtman, Anders Hagström samt Ingrid Brauer samt två anställda projektsamordnare Per-Olof 
Allerth och Daniel Yttermalm, haft månatliga möten samt kallat in några extra möten efter 
behov.

• En delegationsordning styr arbetet för styrelsen och övriga delar av Ankarstiftelsen.
• En årsverksamhetskalender baserat på Ankarstiftelsens projekthandbok styr projektkontorets 

arbete.
• Det omfattande frivilligarbetet leds genom kontaktpersoner och arbetsgrupper inom område-

na ekonomi, hemsida, skolor, fadderbarn, gomspalt, översättning, sociala projekt samt kom-
munikation.

• Projektkontoret består av två projektsamordnare och en person för IT-admin.
• Flera verksamhetsanalyser har genomförts hos de mottagande organisationerna under året.
• En systemrevision har genomförts av Ankarstiftelsen på uppdrag av Svenska Missionsrådet, 

som genomför dessa granskningar periodiskt för sina medlemsorganisationer. Systemrevi-
sionen började i maj och avslutades i augusti och resulterade i ett förbättringsprogram inom 
områdena strategi och målstyrning, personal samt  ekonomi. Det verkställande utskottet ar-
betar med att införa förbättringsförslagen under 2020.

Övriga intäkter fördelar sig på kyrkor, lönebidrag, föreningar, stiftelser, och en allt ökande 
siffra från Svenska Missionsrådet (läs mer om detta under rubriken SMR) som är våra SIDA- 
finansierade medel. 

Ankarstiftelsen har haft en mycket god utveckling av insamlade medel och bidrag de senaste 
fem åren. Grafen visar utvecklingen från 2015 och framåt.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

• Året avslutades mycket positivt med flera större gåvor och fortsatte på samma sätt i januari 
med en stor gåva. 

• I januari 2020 förstärktes samarbetet med Söderbergs och Partners i Örebro. Reservkapital 
fördes över till förvaltning av Söderbergs och Partners. Dessutom har Börje Erdtman använts 
och kommer att användas som talare vid olika arrangemang som initieras av Söderbergs och 
Partners i landet, men främst i regionen runt Örebro. 

• Administrationen av Ekonomi förändrades också vid årsskiftet då ett samarbete inled-
des med BQ redovisning som på volontärsbasis tar över bokföring och löneadministration 
och på sikt även fakturering och andra administrativa tjänster. Vi bytte också revisor vid 
årsskiftet, allt med syftet att ytterligare sänka våra administrativa kostnader. 

• I kvartal 1 har vi också erfarit pandemiutbrott som vi ännu ej ser de fulla konsekvenserna av 
och som kommer att påverka oss alla. Ankarstiftelsen ser löpande över den ekonomiska ut-
vecklingen och kan eventuellt be givare om lov att styra om medel till andra behov. I sådana 
fall kontaktas givaren innan. 

5-årsmålen 2014 -2019 och nya 5-årsmål satta för perioden 2020-2024

• 2014-2015 satte Ankarstiftelsens styrelse upp ett par strategiska 5-årsmål. Vi insåg 
att vi hitintills hade verkat enligt måttot ” en droppe i havet…….”och att vi som 
insamlingsorganisation samlade medel till många olika behov som vi mötte vid de volon-
tärsresor som Börje Erdtman, Per-Olof Allerht m.fl. genomförde. Vi valde tre fokusområden 
som vi ville fortsätta att utvecklas inom: skolor, fotbollsskolor samt mikrolån för kvinnor, 
men var också öppna för olika givare och sponsorers bidrag till andra områden. 

• Vi hade redan 2014 byggt mer än 90 skolor i Amazonasområdet kring staden Leticia som är 
en gränsstad mellan Colombia, Peru och Brasilien. Ett annat sårbart område i Colombia är 
den halvön längst norrut i Colombia. La Guajira. Börje Erdtman hade varit och besökt det 
mycket fattiga området med ursprungsbefolkning både på det 5000 m höga kustberget San-
ta Marta och i ökenområdena ute på halvön. En medarbetare vid Fängelsemissionen i detta 
område var intresserad av att planera och leda arbetet med skolbyggnationerna. German 
Rondan är nu en nyckelperson för vårt arbete i norra Colombia. 

• Mål: Bygga 100 skolor i norra Colombia.  Arbetet med att utvärdera och förbättra byggme-
toden sker löpande och drivs av styrelsemedlemmen Bengt Albertson som också genom-
för volontärsresor till både södra och norra Colombia. Totalt har Ankarstiftelsen byggt 219 
skolor. 

• Mål: Ge ut 1 000 mikrolån till kvinnor vars män sitter i fängelse. Resultat: ca 500 lån. Detta 
var ett område som vi gärna ville expandera på. Vår partner Fängelsemissionen har utarbe-
tat ett program för mikrolån och ett par personer anställda som arbetade med programmet. 
Programmet bygger på introduktion och utbildning, analys av affärsidé, uppföljning och 

återbetalning. Tyvärr har vi inte sett den utväxling vi hade väntat oss. Man erfar att det är 
svårt att hitta tillräckligt många kvinnor som vill ha lånet med de villkor som erbjuds.  

• Fotbollsprojekt: Ankarstiftelsen finansierar fotbollsprojekt till två olika mottagande organi-
sationer: Fängelsemissionen och Kunna. Fängelsemissionen har en diversifierad verksamhet 
medan Kunna är en avknoppning från Fängelsemissionen med fullt fokus på fotbollsprojekt. 
Vår vision var att inom en femårsperiod kunna öka från 17 till 25 fotbollsprojekt.  Behovet är 
stort men det är inte lika lätt att hitta finansiärer till fotbollsprojektet som behöver erbjuda 
finansiellt stöd för ett år i taget. Ett fotbollsprojekt drivs av ett ledarteam bestående av två 
tränare och en socialarbetare. Man arbetar med barnen både på fotbollsplanen, med för-
beredelser och undervisning i träningslokalen samt gör hembesök hos alla. Skolorna finns i 
Medellin, Bogota, Barranquilla, Anori och Södra Bolivar. 

• Under femårsperioden har ett f.d. fadderbarn som heter Maria Isabel startat och byggt ett 
fritidshem som heter Ankla Center.  Maria Isabel har sett behovet i de fattiga områdena 
på sluttningarna i Medellin. Hon erbjuder fritidsverksamhet, engelska, datorkunskap, dans 
och konst samt också utdelning av mat och soppkök.  Arbetet växer hela tiden och en filial 
till Ankla Center invigdes hösten 2019 och arbetet vidgas till nya områden högre upp på de 
otillgängliga sluttningarna. Samarbetet med andra hjälporganisationer gör att Ankla Center 
lyckats expandera.  

         

• Vatten är ett område som stadigt utvecklas vidare från ett sandfilter i byn Puerto Triunfo 
2009 till att 16 samhällen kring Amazonasfloden i Leticia och Puerto Nariño har fått tillgång 
till rent vatten. Metoden har sedan 2018 ersatts av membranfilter som är enklare att skö-
ta, även om alla installerade sandfilter finns kvar och levererar rent vatten. Ett vattenteam 
bestående av fyra tjejer arbetar nu också i Medellin i samma område som Ankla Center.  
Vattenprogrammet har också expanderat till norra Colombia. Där har staten påbörjat ett 
program att bygga saltvattenreningsanläggningar. Vi stödjer detta genom service och under-
hållsprogram samt genom att lära användarna hur anläggningarna ska underhållas så att de 
blir hållbara investeringar. Två anläggningar har delvis byggts om för att ge högre kapacitet.
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Område Mål 2019 Status 2019 Nytt 5-årsmål: 
Mål 2024 Kommentarer

Mikrolån 1000 lån 96 nya – totalt 497 1 000 100 nya per år

Skolor
100 nya skolor 

i norra  
Colombia

19 nya – totalt 219 300 20 per år

Fotboll 25 projekt

2 627 barn/tonåringar

varav 456 är flickor 
(17%)

4 000 barn, 50% 
flickor

Vi ändrar målet till antal barn 
och att öka andelen flickor som 

ingår i projektet

Rehabilitering 
av frihets-
berövade i  
fängelser 

Bibehålla det 
engagemang 
som fanns 

2014

Arbete i 96 fängelser.

Totalt antal personer 
i programmet: 20 318, 
varav    2 031 är kvin-

nor

Program i alla 
134 colombians-

ka fängelser

Mission of Prison Fellowship i 
Colombia (Fängelsemissionen) 
bedriver flera olika  typer av  

rehabiliteringsprogram både i 
fängelser och mellan olika grup-

per i konflikt i Colombia

Vattenprogram

Rent vatten  
till alla sam-
hällen kring 
Leticia inom 
en 10 mils 

radie.

Påbörja  
arbete i ut-

satta område 
kring Medellin 

(Comunas). 
Rent vatten 

till alla byggda 
skolor i norra 

Colombia.

Amazonas  
(södra Colombia) 

6 500 personer har 
fått rent vatten i  

16 olika byar.

Medellin 
 5 250 personer har 

fått rent vatten i om-
rådet El Granizal.

La Guajira  
(norra Colombia) 

750 personer i byn 
Paraíso.

Totalt 12 500

Amazonas 
Alla samhällen 
kring Leticia.  
10 mils radie. 

Utöka till fler 
utsatta områden 
kring Medellin.

Vatten till alla 
skolor som  

Ankarstiftelsen 
har byggt i norra 

Colombia

Vattenprogrammet består i  
huvudsak av erbjudande av  

vattenreningsfilter till hushåll 
eller till hela samhällen. 

I norra Colombia stödjer 
man statens program för  
utbyggnad av saltvattens- 

reningsanläggningar genom  
att ge service och underhåll 

samt information och utbildning 
till användarna. Allt med syftet 
att göra dessa anläggningar till 

hållbara investeringar.

Fritidshem/ 
Fritidsaktivi-
teter

Ankla Center 
1 424 varav 919  

är flickor 

Cielos Abiertos  
150 barn

La Aljaba 
90 barn

Ankla Center 
expanderar och 

öppnar filial 
samt utökar  

soppkök

Arbetet kring Ankla Center är  
expansivt och vi tror och vill 

stödja de initiativ som kommer 
därifrån

Fadderbarn, 
studiehjälp  
till fadderbarn 

349

Behålla alla 
faddrar. Erbjuda 
studiehjälp till 

fadderbarn som 
studerar vidare

RESULTAT OCH STÄLLNING 
( jmf SID 41 i 2018 års redovisning)

Vi har haft en smått fantastisk utveckling av omsättningen med snudd på 15 miljoner kronor, 
vilket vi är otroligt tacksamma för.

Omsättningen ökade från 3,3 M SEK i juli till 5,5 M SEK och i november gick vi från 8,5 M SEK till 
ca 11,5 M SEK och sedan avslutade vi på 14,9 M SEK.

Gåvor och bidrag kommer i första hand från privata företag, 6,5 M SEK och i andra hand från en-
skilda gåvogivare 4,7 M SEK. Kyrkor, föreningar och stiftelser står för 1,7 M SEK.  Lönebidragen har 
gett 1 337 802 SEK.

Vi har under året fått 620 918 SEK utbetalade från Svenska Missionsrådet.
I figuren nedan finns fördelningen av inbetalade medel:

Vi fick lösa upp långsiktiga tillgångar vid ett tillfälle och hade likviditetsproblem vid tre tillfällen 
i maj, juli och oktober på grund av att vi betalade ut så mycket pengar till våra mottagande orga-
nisationer så fort vi fick in dem. 

Omkostnadsnivån har stigit 0,6 % och ligger på 6,8 % (jmf 6,2% 2018, 5,4% 2017). Omkostnaderna 
består av personalkostnader för IT samordnare samt 50 % projektsamordnare samt administrati-
va kostnader. 

De svenska projektkostnaderna består av secondhandbutikens kostnader samt personalkostna-
der för 1,5 projektsamordnare. Denna kostnad har stigit till 12 % ( jmf 9,8 %2018, 9,2 %2017). 
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Vi har under året arbetat med att sänka kostnaderna för administration genom ny redovisnings-
byrå och revisor. Detta kommer först att ge resultat 2020.

Utbetalningarna har ökat med ytterligare en miljon jämfört med 9 M SEK 2018 och innan dess 
stadigt 8 M SEK och ligger nu runt 10 M SEK. Standardutbetalningar per månad är över 500 000 
SEK plus utbetalningar för alla skolbyggen.

Stiftelsens balansräkning visar en fördelning av lång- och kortfristiga tillgångar och skulder. 
Ingående balans var 3 M SEK och den utgående balansen 3,6 M SEK. De långsiktiga tillgångarna 
som vid årsskiftet låg på ca 20 % av totalt kapital är avsedda att vara en buffert för att klara av 
betalningar till våra mottagande organisationer vid oförutsedda händelser. 
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Insamlade medel och gåvor 13 037 10 104 9 791 8 543
Utbetalda medel -10 364 -9 627 -8 826 -8 143
Resultat från insamlade medel och gåvor 2 673 477 965 400
Andel utbetalt i förhållande till insamlade medel 79 95 90 95

Eget kapital
 Ändamåls- Balanserat Summa
 best. medel kapital kapital
Vid årets början 936 026 362 841 1 298 867
Förskjutning ändamålsbestämda medel 1 476 735 -1 476 735 -
Årets resultat 2 046 581 2 046 581
Vid årets slut 2 412 761 932 687 3 345 448
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intäkter
Gåvor 4 13 037 065 10 103 881
Bidrag 5 1 337 802 1 142 878
Nettoomsättning 1 889 325 1 317 398

16 264 192 12 564 157

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader -10 364 342 -9 626 983
Övriga externa kostnader 6 -1 001 349 -969 708
Personalkostnader 7 -3 044 129 -2 239 854
Rörelseresultat 1 854 372 -272 388

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 192 230 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 274 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -295 -45
Resultat efter finansiella poster 2 046 581 -272 433

Resultat före skatt 2 046 581 -272 433

Årets resultat 2 046 581 -272 433
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 677 400 810 000

677 400 810 000

Summa anläggningstillgångar 677 400 810 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 72 426 47 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 110 544 130 921

182 970 178 287

Kassa och bank 2 832 749 1 353 558

Summa omsättningstillgångar 3 015 719 1 531 845

SUMMA TILLGÅNGAR 3 693 119 2 341 845
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 2 412 761 936 026
Balanserat kapital -1 113 894 635 274
Årets resultat 2 046 581 -272 433

Summa eget kapital 3 345 448 1 298 867

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 12 730 12 048
Övriga kortfristiga skulder 102 348 99 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 232 593 931 897

347 671 1 042 978

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 693 119 2 341 845
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt FRII.s styrande
 riktlinjer för årsredovisning.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Verksamhetsintäkter
 Endsat 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. NNedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
 intäktsredovisning sker.

 Gåvor och bidrag

 En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
 motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhållts
 därför en organisation 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 intäktförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på
 om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
 verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som
 omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.

 Bidrag

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållet vidrag redovisas
 som skuld till dess att 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 i normalfallet vid försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader
 Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
 stadgarna.

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

 Ändamålsbestämda medel

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

 Leasingavtal

 Stiftelsen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
 leasingavtal. 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.
 Kortfristiga 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 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
 erhållas och stiftelsen kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
 töcka investeringar i materialla eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
 anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Upprättandet av boklsutet och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
 bedömningar, 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 värderna på tillgångar och skulder, som inte annrs framgår
 tydligt från andra källor. Det verkliga 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 betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
 under nästa räkenskapsår.

Not 3  Upplysningar om ideellt arbete
 Stiftelsen har under året haft volontärer som hjälpt till i verksamheten, framförallt i Second
 hand-butiken Livlinan. Det är ca 14 personer som arbete ideellt uppgående till ca 5 000 timmar.

Not 4  Gåvor

 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Allmänheten 4 418 237 4 588 099
Företag 6 511 055 3 774 019
Organisationer 1 320 005 1 077 923
Stiftelser och fonder 787 768 663 840
Summa 13 037 065 10 103 881
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Not 5  Erhållna bidrag
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen
Arbetsmarknadsbidrag 1 337 802 1 142 878
Summa 1 337 802 1 142 878

Not 6  Operationell leasing - leasetagare
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 275 000 275 000

275 000 275 000

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 275 000 275 000

Not 7   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01-  2018-01-01-  
 2019-12-31 Varav män 2018-12-31 Varav män
Sverige 9 6 6 3
Totalt 9 6 6 3

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Övriga anställda 2 142 745 1 569 301
Summa 2 142 745 1 569 301
Sociala kostnader 778 734 555 711
(varav pensionskostnader) 90 945 52 478

Not 8  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 810 000 810 000
-Tillkommande tillgångar 1 404 412 -
-Avgående tillgångar -1 537 012
Redovisat värde vid årets slut 677 400 810 000

 Marknadsvärdet vid bokslutsdagen uppgår till 675 300 kr (925 520 kr)

Not 9  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Marknadsföringsbidrag 110 544 130 921

110 544 130 921



84 Insamlingsstiftelsen Ankaret org.nr 875002-7800 Årsredovisning 2019 85

Insamlingsstiftelsen Ankaret  9(10)
875002-7800

Not 10  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna semesterlöner 133 564 105 272
Upplupna sociala avgifter 64 029 45 806
Övriga poster 35 000 780 819

232 593 931 897
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