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Personligt från
Börje Erdtman

Colombia har nog som 
vanligt lämnat djupa spår  
i våra resenärer

Yamile var med och byggde en skola. På plats 
arbetade hon ihop material till en barnbok 
som nu är färdig och kan beställas. En del av 

intäkterna kommer att gå till ytterligare ett skolbyg-
ge som hon och kompisen Bodil jobbar för. Det blir 
den första skolan finansierad från Blekinge. Det tar 
kanske lite tid men idén är häftig. Huvudpersonen 
i boken är en flicka som kommer från byn Katan-
sama där vi byggde en skola på stranden 2016. Extra 
spännande blev det för Yamile när hon fick bevittna 
en strid mellan en höna och en orm. 

Skolbygge i Katansama 2016

Med på resan var också Veronica, Jonas och Caroline 
från polisen. De två sistnämnda studerar kriminologi 
på Högskolan i Gävle under professor Jerzy Sarnecki. 
De stannade kvar och har nu vistats i Colombia 

under ett par månader där de utfört djupintervjuer 
med personer som sitter i fängelse, andra som borde 
sitta där, några som nyligen frigivits och en del som 
arbetar med fångar. Alla med åsikter om det mesta 
och om brottslighet i synnerhet. 

Om några veckor skall deras C-uppsatser vara 
klara och vi väntar med spänning på resultaten. 
Marta från Polen är den tredje som skriver en dok-
torsavhandling om miraklet på Colombias anstalter. 
Kan också nämnas att ett universitet i USA gör ett 
grundligt arbete om återfall och möjliga anled-
ningar till detta. De kommer snart att redovisa sina 
synpunkter och Ankarstiftelsen kommer säkert att få 
glädje av deras arbete.

17 miljarder 569 tusen 200 kronor
Under dagarna i Medellín fick vi beskrivet ett fall 
där en före detta fånge hade återfallit. Mycket 
tråkigt men personalen tog tag i hans problem och 
vi hoppas att han snart är på fast mark. Nu ser vi 
över möjligheten att bygga så kallade halvägshus. En 
fånge som tagit tag i sitt liv berättar att i fängelset är 
det inte svårt att leva upp till sin nya övertygelse. Alla 
respekterar och till och med högaktar beslutet. 

Straffet börjar när man kommer ut. Gamla vän-
ner vill inte kännas vid. Släkten skäms. Vem vill an-
ställa någon som dömts för mord? Kommer man till 
kyrkan blir man uttittad och ingen vill sitta närmre 
än tio meter eftersom de som vill hämnas skjuter så 
illa att omgivningen kan ryka med. Så blir det att 
slafa på en filt för en före detta medfånge som redan 
trillat dit. Alla inblandade parter betonar vikten av 

Beslutet att grunda Ankarstiftelsen togs 1996. 
Förste ordförande var Sven Bergholm och några 
år senare tog Börje Erdtman över. Här tar han 
ordet och berättar om åren med Ankarstiftelsen, 
alla resor, minnen, upplevelser och strapatser. 

att inte överge fången 
när han kommer ut. Vi 
tror på fångens upprik-
tiga vilja men här måste 
vi ta honom på allvar. Vi 
letar nu efter ett ruckel 
i centrum med plats för 
50 fångar. Fungerar vat-
ten och el så reparerar vi 
resten. När huset är klart 
kan vi sälja och köpa ett 
nytt ruckel och börja om 
från början igen. Här kan finnas studierum, läkare, 
jurister och mycket annat. Tillverkning av karameller 
kan vara ett svar på finansieringsfrågan. Vi jagar nu 
fler idéer som kan förbättra konceptet.

17 miljarder 569 tusen 200 kronor är kostnaden 
för fångarna i Colombia. Vad kunde man inte göra 
för pengarna?

Vi är stolta över att presentera vårt 
första Sida-finansierade projekt
Tillsammans med vår partner Fängelsemissionen i 
Medellin, driver vi projektet ”Center for Justice and 
Restorative Practices” (CJRP) som kommer att löpa 
under en treårsperiod (2019-2021) och finansieras 

med Sida-medel via 
Svenska Missionsrådet. 

Projektet är centrerat 
kring återställande av 
rättvisa och försonings-
frågor efter en brottssi-
tuation där ett eller flera 
offer kommit till skada.

Ett team på sex 
personer i Colombia (en 
projektledare, en admi-
nistratör, tre socialar-

betare och en advokat) arbetar tillsammans med vår 
projektkoordinator Daniel Yttermalm för att skapa 
möjlighet till försoning mellan offer och förövare 
efter att en brottshandling har ägt rum. Båda parter 
möts i ett så kallat dialogmöte där offret får berätta 
om hur man drabbats och hur livet förändrats efter 
brottet medan förövaren får en chans att berätta om 
bakgrunden till sin handling och att be om förlåtelse.

Projektet är en viktig del i arbetet med freds-
processen som pågår mellan den colombianska 
regeringen och FARC- gerillan. Vi samverkar även 
med Universidad Pontificia Bolivariana i Medellín 
som leder en rådgivande kommitté och stödjer i 
metodutveckling.

Ramiro är en av våra fängelsemissionärer som 
reser runt och predikar i Colombias fängelser.

Arbetslaget som kommer 
att leda projektet



Hej Börje och Per-Olof !
Jag skriver för att tacka er och alla de människor som 
utgör denna vackra organisation som varje dag ger 
möjligheten till ett barns leende och förbättrar liven 
för människor som tidigare har varit utsatta för de 
tråkigheter som händer i vårt land. Jag är en av de 
som tack vare er har fått möjligheten att drömma 
och att tro på en bättre framtid. Tack och tusen 
gånger tack!

Eftersom mina föräldrar inte hade inte den 
ekonomiska möjligheten att betala för mina studier 
började jag arbeta som servitris på en restaurang i 
en mycket ung ålder. Under många år arbetade jag 
12 timmars pass stående och gående. Tack Gud och 
livet som gav mig möjligheten att träffa Börje. En 
person som alltid har tänkt på att hjälpa andra och 
utan att förvänta sig något i gengäld ger sitt bästa 
för mitt land som kanske är det bästa i världen. Ett 
land som vill drömma, skratta, komma ur krig och 
konflikt och där människor bara behöver möjlighe-
ten att komma framåt. 

Börje och hans grupp underbara människor har 
kommit för ett uppdrag. De är en välsignelse för 
Colombia och för mig. Under flera år hjälpte de mig 
med en yrkesutbildning i företagsekonomi och andra 

kurser i bland annat Excel, engelska på avancerad 
nivå och som coach för nya ledare. För detta är jag 
oändligt tacksam. Idag arbetar jag som administratör 
på International Meat Company som är ett multina-
tionellt företag med rötter i Brasilien. 

Restaurangen jag arbetar på är en av de mest 
framgångsrika i vår stad och ni är självklart inbjudna 
att besöka oss närhelst det passar er. Tack vare den 
hjälp jag fick började jag våga drömma om att en 
dag få en riktig utbildning. Idag har jag en bättre 
livskvalitet och 
tusen drömmar 
till som fortsätter 
att uppfyllas. 
Jag skickar er en 
enorm kram. Jag 
älskar er mycket. 
Må Gud hålla 
er i sin hand 
och välsigna er 
alltid.

Tusen tack 
återigen /
Isabel

Du behöver aldrig sluta drömma

Livet är fullt av
hopp och glädje!

Känner du igen mannen  
på framsidan?
German Roldan heter han och bor i Norra Colombia. Under 
maj månad besökte han Sverige för att berätta om sitt liv, sitt ar-
bete och skolprojekten i norra Colombia. Kanske hade du nöjet 
att träffa honom? Om inte så följer en kort sammanfattning av 
hans vittnesbörd.

”Mitt liv har inte alltid varit så enkelt. Jag kom till världen 
som resultatet av en våldtäkt, lämnades bort efter födseln och 
fick aldrig lära känna mina biologiska föräldrar. Uppväxtåren 
var tuffa men jag klarade av skolan och fick arbete som ekono-
miansvarig på ett företag. När företaget hamnade i ekonomiskt 
trubbel pekades jag felaktigt ut som skyldig och hamnade i fäng-
else. Där blev jag kvar under ett år i väntan på den frikännande 
domen. Kort efter att jag släpptes lämnades en överklagan in 
av målsägande som krävde ny rättegång. Allt detta skedde utan 
min vetskap vilket resulterade i att jag uteblev från rättegången. 
Jag visste ju inget om att den skulle hållas. Därefter dömdes jag 
på nytt till fyra års fängelse. Allt detta för ett brott jag aldrig 
begick...”

Idag arbetar German för Ankarstiftelsen. Han är en av våra 
mest uppskattade medarbetare och kämpar stenhårt med sitt 
dagsverke runt om i fängelserna i norra Colombia samtidigt som 
han håller i allt det praktiska med skolbyggena i området. Det är 
German som förmedlar kontakt mellan alla olika instanser, han 
forslar virke till alla möjliga och en hel del omöjliga områden. 
Han inviger skolor, trycker upp tackskyltar och åker runt och gör 
uppföljningar på alla skolor vi byggt. Han gör ett heltidsarbete 
och lite därtill och arbetar ofta både långa dagar och sena kvällar. 
Nu vill vi tacka German på ett sätt som vi tror att han skulle upp-
skatta. Vi ska bygga hans egen skola. Visst är du med och hjälper 
till? Läs mer i utmaningen på sista uppslaget.

Nedan finns bilder på några av de senast byggda skolorna 
German varit med och bidragit till.

Skola 192. Onsala-skolan i Vanessa, Riohacha.  
3 salar och toaletter sponsrade av Onsala-Gruppen.

Skola 191. Escuela Emanuel i Unà Apuchon, Riohacha. 
4 salar sponsrade av Håkan & Radhika Paulsson

Skola 187. Bylero-skolan i Ishoshirmana, Manaure.  
3 salar sponsrade av Torbjörn Frilund och Bylero.

Skola 190. Inger Hoppets Skola i Jarijinamana,  
Riohacha. 3 salar sponsrade av Inger Bertilsson.



U T M A N I N G E N

Idrottsvägen 14
546 72 Mölltorp 
vx 0505-59 50 50 

Kontakt Sverige:
Ordförande, grundare &  
ansvarig utgivare

BÖRJE ERDTMAN
borje.erdtman@ankarstiftelsen.se 
0733-439 898

Projektansvarig

PER-OLOF ALLERTH
per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se  
0505-59 50 51

Informatör

DANIEL KINDBOM
daniel.kindbom@ankarstiftelsen.se 
0505-306 03

Kontaktpersoner spanska:
Lennart Svensson 
trannelnossnevs@gmail.com
Bertil Larsson 
bertil.larsson@telia.com

Livlinan Second hand-butik
Boglundsgatan 3, 703 74 Örebro 
www.livlinansecondhand.se 

Stöd oss via Swish
123 901 4010 Märk din gåva 
med det projekt du vill stödja.

Gåvobutik 
www.ankarstiftelsen.com/gavobutik

Ankarstiftelsens arbete bedrivs i 
huvudsak i Colombia och bygger på 
frivilliga insatser. Våra omkostnader 
är mycket låga och våra räkenska-
per granskas av godkänd revisor. 
Vårt plusgiro är underställt Svensk 
Insamlingskontroll och Länsstyrel-
sens tillsyn.

Vid adressändring mm kontakta  
Per-Olof Allerth (se ovan)

www.ankarstiftelsen.se

Hjälp oss bygga fler skolor!
Både Germans och Isabels drömmar om en utbildning besannades och idag 
arbetar båda hårt för att nå nya mål i livet. Fler barn behöver få drömma. 
Just nu har vi ett underskott på medel till skolbyggen och listan på nya 
intressenter bara växer. En skola kostar från 100 000 kronor och utmaning-
en för juni och juli är att få ihop tillräckliga medel för en ny skola. Skolan 
kommer att byggas i norra Colombia och tillägnas vår medarbetare German 
Roldan som ett tack för hans fantastiska insatser för barnen i La Guajira.
Detta blad trycks i omkring 5000 exemplar. Om alla som läser dessa rader 
skänker 20 kronor är vi i mål. En ny skola kommer att bereda plats för minst 
60 barn. Barn som behöver en utbildning. Hur mycket är du beredd att 
investera i ett barns möjlighet att drömma?

Anders Hagström – Vem är du?
Jag är bland annat vice ordförande i Ankarstiftelsens 
styrelse.

Varför arbetar du för Ankarstiftelsen?
Jag har mycket stor respekt för det arbete som utförs. Att med begränsade medel 
kunna utföra så mycket är väldigt imponerande. Vi förändrar livet för många 
individer, för grupper av människor och påverkar hela Colombias framtid.

Vilket är ditt bästa minne med Ankarstiftelsen?
Ett av mina bästa minnen är första gången jag besökte Bella Vistafängelset. 
Efter två timmars säkerhetskontroller blev vi äntligen insläppta och ju längre 
in på fängelset vi kom dess tydligare hördes sång. Till slut kom vi in i ett 
överfyllt kapell där fångarna sjöng lovsång. Det var kanske inte den vackras-
te sång jag hört men atmosfären var fantastisk.

Våra medarbetare
Möt personerna bakom vår organisation



Följ oss på: 

Ankarstiftelsen eller@ankarstiftelsen  på Instagram

Stöd oss via 

SWISH! 
på nummer

123 901 4010
Skriv Ankaret Gåva

eller skriv Ankaret Vatten
eller skriv Ankaret Barn


