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O

nsdagen den 16 december kl. 15 svensk tid,
öppnade senaten i Colombia ett extra sammanträde, som sändes live över hela nationen. Det gällde offentligt erkännande av tre personer
som bidragit till en bättre samhällsrelation i Colombia.
Orden de Caballero, eller Riddarkorset på svenska, tilldelades Börje Erdtman, grundare av Ankarstiftelsen.
Lacides Hernandez, ordförande i Prison Fellowship
Colombia och Andrew Corley från Storbritanien, ordförande i Prision Fellowship International. Erkännandet lyfte fram insatser i försoningsarbetet och inom
fångvården i Colombia men även andra sociala insatser
bland barn, vattenrening och skolbyggen.
”De tre hedersutmärkelserna understryker den stora
insats som dessa personer gjort för att upprätta och återuppbygga internernas familjer och för att försona brottsförövare med brottsoffer,” säger Senator Eduardo
Pacheco som var initiativtagare och ledde den formella
utdelningen av utmärkelserna.
Hela ceremonin hölls på distans över videokonferens.
I sitt tacktal berättar Börje om sitt första möte med

I ett livesänt senatssammanträde i Colombia tilldelades Börje Erdtman utmärkelsen Riddarkorset.

Colombia som kom att bli som 12-åring genom Gustav
Bolinders bok om de vitklädda indianerna på berget Sierra Nevada de Santa Marta.
”Jag köpte hans bok och jag ville följa i hans fotspår.
Tyvärr dog han strax därefter och lämnade inga spår,” säger Börje med glimten i ögat.
Trots det kom Börje många år senare att vandra uppför samma snötäckta berg och bekanta sig med samma
indianstam och åt vilka han byggde en skola.
”Många år gick och nyheterna från landet avskräckte mig. Det var jordbävningar, konflikter, ett inbördeskrig,” fortsatte han. ”Först efter 50 år åkte jag till
Medellín. Det var också samma dag som Pablo Escobar
avslutade sina dagar. Vi byggde ett hus för gatubarnen
och under dessa veckor förälskade jag mig i landet, i
bergen, skogarna och floderna, folket och barnen. I den
andan bildades Ankarstiftelsen och sedan mitten av 90talet har arbetet fortsatt i rasande takt."
Projekten är många och varierande och kan verka som
en droppe i ett hav av hjälplöshet. Men Börje påpekar ofta
lönsamheten i att hjälpa individen.
"För närvarande finns det 230 skolor, mikrolån för
kvinnor, fotbollsskolor för barn och ungdomar, rent
dricksvatten, stipendiater, oaser i fattiga stadsdelar, mat
för flyktingar, rehabilitering av fångar och mycket annat.
Vi har också hjälpt till att skapa fred i omöjliga situationer
och många andra saker. Vi fortsätter och detta ger oss
mycket glädje och energi."
Vidare berättar han om fängelsemissionens arbete
som ligger honom varmt om hjärtat.
"Media har dåliga nyheter, men vi kan berätta en hel
del positivt. Vad som ger mest uppmärksamhet är det
colombianska arbetet med att rehabilitera fångar. Inget
annat land i världen har varit lika framgångsrikt. Nästan
alla länder följer samma modell med långa, hårda fängelsestraff. I Colombia förändras fångarna inifrån genom en
kurs som kallas 'Fångens pilgrimsfärd'. Efter åtta veckor
lovar fången inför Gud och andra fångar att aldrig mer

Riddarkorset ät ett offentligt erkännande till personer som bidragit till en bättre samhällsrelation i Colombia.

involvera sig i droger och kriminalitet. Konstigt nog är
de flesta framgångsrika. Många har verkat i inbördeskriget, varit inblandade i eller drabbade av narkotikahandeln. Efter att ha genomgått denna extraordinära
kurs sprider fångarna idéerna inuti fängelset och även
efter att de släppts. Jimmy Zapata sitter i ett fängelse i
norr. Han är en av de mest intressanta fångarna.
Jag har hört att Colombia har mer än hundra tusen
fångar. Vad kostar det? Om våra metoder fortsätter kommer staten Colombia att tjäna mycket pengar som kan
användas för att bygga upp landet. Framtiden börjar i
morgon. Vad ska vi göra då? Vi kommer att fortsätta att
rehabilitera fångar med denna smarta och erkända metod. Vi bygger halvvägshus så att fler kan undvika misslyckande. Vi inbjuder grannländerna att anta våra
metoder. Vi arbetar för att alla ska ha rent vatten. Ingen
kvinna får förkorta sitt liv genom att laga mat i ett kök
med giftig rök. Vi planterar ett moringaträd framför varje
hus och när vi är klara finns det inga fler hungriga barn."
På sitt karaktäristiska sätt där gravallvaret lindas in i
en ton av lättsam humor kommer Börje till sist med en
vädjan till landets makthavare.

”Varför inte frigöra Jimmy [Zapata] och låta honom resa genom alla fängelser i landet? Denna gentleman uträttar mirakel och därför är han en mycket
lönsam person. Jag ber er också att underlätta arbetet
för våra anställda så att de får fler besöksdagar i landets fängelser. Rengör avloppet så att den vackra
Magdalenafloden kan överleva. Jag har adressen till
ett företag som vet hur man gör det. Sälj menstruationskoppar till kvinnor billigt så att soppåsar inte
blir till berg.
Återvinn plasten innan den hamnar i havet. Förse
alla flyktingläger med fotbollar. Se till att tidigare
fångar har jobb efter att de släpps ur fängelset. Etablera centra för barn i fattiga stadsdelar. Se till att alla
barn går i skolan. Övertala de rika att en rättvisare
fördelning av resurser är lönsam. Bevara regnskogen,
den lockar turister. Erbjud rika utlänningar möjligheten att bygga fritidshus i La Guajira. Jag har många
fler oövertänkta förslag. Under mitt liv har jag spenderat mycket pengar på mina resor och mina bidrag,
men utan detta hade mitt liv varit väldigt dåligt. Tack
till dig och till Colombia.”

livstidsfånge som Thomas Lundgren träffat regelbundet sedan 2014. Han har varit en stor tillgång i motivationsgrupperna där han stöttat och uppmuntrat andra
att tro på en förändring.
Under sin tid i fängelset har han hunnit gå igenom
klosterretreaten på Kumla-anstalten flera gånger. Även
som klostervärd. Utifrån sin kristna tro har han en önskan
att en dag själv kunna arbeta med att stötta och vägleda
människor i fängelse. Eftersom han kommer att utvisas till

Colombia i samband med frigivningen har vi upparbetat
en kontakt med Prison Fellowship Colombia som planerar för hans återkomst. Ankarstiftelsen har även erbjudit
sex månaders anställning i ett av våra projekt i hemlandet
för att underlätta övergången, men också för att han skall
kunnablienresursidetarbetesombedrivspåfängelserdär.
Vi kan inte låta bli att känna lite extra glädje över att
Ankarstiftelsens nystartade fängelsearbete i Sverige på
detta sätt även ger ringar på vattnet i Colombia.”

LÄR KÄNNA VÅRA MEDARBETARE

Möt vår översättare
Marie-Louise Sanner
Vem är du?
Fängelsegruppen arbetar med motivationsgrupper på fängelser runt om i Sverige.

Ankarstiftelsen blir representant för

Prison Fellowship

D

en 5 januari hände det äntligen! Ordförande
Börje Erdtman fick ett mejl från Andy Corley
som leder Prison Fellowship International. I
brevet bekräftas att Ankarstiftelsen den 18 december
2020 röstades fram, av en enhällig jury, som svensk representant för Prison Fellowship International.
Den svenska fängelsegruppen består av Thomas
Folcker, Katarina Mossberg, Anders Berggren och
Thomas och Carola Lundgren som reser runt i svenska
fängelser där de arbetar med motivationsgrupper.
”Man fokuserar på att visa på vilka möjligheter som
finns för att bryta ett liv i kriminalitet och många gånger även missbruk. Att komma till insikt och göra ställningstaganden i grupp ökar chanserna till en varaktig

förändring,” säger Folcker och fortsätter: ”Ofta leder
deltagandet i gruppen, på ett naturligt sätt, till enskilda
samtal. Där kan vi stötta och vägleda personen på ett
specifikt sätt. Som vi berättat om tidigare vet vi av erfarenhet att detta fungerar mycket väl.
Medlemskapet i PFI betyder mycket. Det gör oss till
medlemmar av en världsvid organisation där vi bland annat kan ta del av program och utbildningar. Samtidigt
kan vi på ett fantastiskt sätt stötta dem som kommer att
utvisasefteravtjänatstraff.Mångavimöterkännerenstor
uppgivenhet inför att kunna förändra sitt liv. Inte sällan
har man försökt, men misslyckats både en och två gånger.
Därför är vårt arbete inriktat på att hitta lösningar
och inte fastna i problemen. Ett exempel på det är en

Jag har varit språklärare i många år och är väl lite av en
språknörd. Jag talar sex språk och har tack vare dessa
kunskaper fått många vänner i olika delar av världen.
Jag skriver också läroböcker i franska och italienska.
För att säga något mer om mig själv… Jag var gift under
många år men har nyligen blivit änka. Jag har två barn
och fyra underbara barnbarn. Älskar att vara ute i naturen, att odla blommor och grönsaker, fotografera och
mycket annat.

Varför arbetar du med
Ankarstiftelsen?
Min första kontakt med Ankarstiftelsen var vid de tillfällen då Börje Erdtman kom och berättade om
Colombia för mina spanskelever. Den mannen har en
sällsynt förmåga att från första ögonblicket fängsla en
publik! Detta gav naturligtvis mersmak, och jag har
länge haft lust att följa med på någon resa till Colombia. Vintern 2019 blev det äntligen av och det var nog
utan överdrift mitt livs resa.
Sedan tidigare översätter jag för Open Doors och
det känns fint att kunna göra en insats för två fantastiska organisationer.

Vilket är ditt bästa minne
med Ankarstiftelsen?
Jag är så tacksam för alla upplevelser och för nya colombianska vänner. Naturligtvis var det spännande att rida
mulåsna långt upp i Sierra Nevada, att vistas i en indianby och att få komma hem till självaste Valderrama. Men
det som berörde mig allra mest var när före detta grovt
kriminella berättade om hur de fått ta emot Jesus och fått
sina liv totalt förändrade. Det var väldigt trosstärkande.

Färdiga
skolor

Mikrolån
Strax före jul satte mikrolånsteamet, under ledning
av Monica Restrepo, upp ett gatustånd utanför
kommunhuset i Medellín. Där sålde de produkter
tillverkade av våra mikrolåntagerskor och informerade om arbetet som sker i samarbete med Fängelsemissionen i Colombia.

https://ankarstiftelsen.se
Idrottsvägen 14 · 546 72 Mölltorp
Tel 0505-59 50 50

Skola 229 – Las Delicias II – Gånghesterskolan. Två
salar för Wayúfolket i Riohacha. Sponsrad genom en
gåva till Hans Davidsson & Anna-Carin Davidsson.

Kontakt Sverige:
Ordförande, grundare & ansvarig utgivare

BÖRJE ERDTMAN
borje.erdtman@ankarstiftelsen.se
0733-439 898
Projektansvarig. Kontaktas vid adressändring.

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

Skola 225 El Evanto II - Building Together. Fyra salar
för Wiwafolket i El Encanto. Sierra Nevada de Santa
Marta. Sponsrat genom en konsert i Hillerstorp med
Gnosjö Gospel och Gladys del Pilar. Vi tackar Gladys
för att hon under många år ställt upp för Ankarstiftelsen helt ideellt.

Informatör

DANIEL KINDBOM
daniel.kindbom@ankarstiftelsen.se
070-894 0737

Julklappsutdelning
Det var många glada ansikten i fadderbarnsprogrammen under julhelgen. Barnen och deras familjer tackar så hjärtligt för alla fina gåvor som delats ut
tack vare givmilda sponsorer och gåvogivare.

Skola 231 – Campo Alegre – LOEVO skolan. Två salar
för Wayúfolket i Riohacha. Sponsorerna heter Levi
och Elsa och är båda 10 år från Gävle. Skolan skulle ha
stått färdig redan i mars men blev försenad på grund
av pandemin och stod klar i augusti 2020.

Redaktör: Annielie Bengtsson
Layout: Kenth Andersson

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

Livlinan Second hand-butik
Boglundsgatan 3 i Örebro https://
ankarstiftelsen.se/livlinan-second-hand

Starta en insamling via Facebook

Skola 226 – Kamana - Centro Etnoeducativo Rural
Ashajaa Wakuaipa. En sal för Wayúfolket i Manaure.
Sponsrad av Handelsbankens Fadderbarnsfond.

https://www.facebook.com/pg/ Ankarstiftelsen/
fundraisers/ ?ref=page_internal
Ankarstiftelsens arbete bedrivs i huvudsak i Colombia
och bygger på frivilliga insatser. Våra omkostnader är
mycket låga och våra räkenskaper granskas av godkänd
revisor. Vårt plusgiro är underställt Svensk insamlingskontroll och Länsstyrelsens tillsyn.

Skola 228 – El Jope II – Flex Skolan. Två salar för
Wayúfolket i Manaure. Sponsrad av Flex Applications
Sverige.

Skola 232 – El Cundi – German Roldans skola. Två salar och toalettbyggnad i ett utsatt område i utkanten
av Santa Marta. Skolan blev färdig i september 2020
och är ett resultat av flera insamlingar, försäljning av
Ankarkalendern 2019 samt sponsring av paret Eliasson som firar 140 år, Sven och Maria Landh 70 år och
flera företag i Växjö.

Ankarstiftelsen
Idrottsvägen 14
54672 Mölltorp

UTMANINGEN

Fadderföräldrar
till Medellín

P

å självaste julafton fick vi ett nödrop
från våra kontakter i Medellín. Det
gällde en familj som lever i extrem fattigdom. Flera av barnen är mycket undernärda
och saknar kläder. Familjen som bor i ett av
Santo Domingos mest fallfärdiga hus lever under ett ständigt hot om att skadas eller bli
hemlösa eftersom deras hus kan rasa ihop vilken stund som helst. Tack vare snabbt agerande från medarbetare och fantastiska
fadderföräldrar har vi nu faddrar åt fyra av de
sju barnen som framöver kommer att omfattas
av fängelsemissionens fadderverksamhet. Vi
har även fått in medel åt att renovera familjens
hus och håller i skrivande stund på att se över
om det går att stabilisera upp byggnaden. Slutet gott, allting gott, eller?
Tyvärr inte i Medellín, för den här familjen
är långt ifrån ensam. Det finns mängder av
människor i ytterområdena som av olika anledningar inte har råd med de mest fundamentala behoven. Kanske har man förlorat sin
inkomst i skuggan av pandemin. Kanske har
man just anlänt som flykting från Venezuela
eller fastnat i ett missbruk. Oavsett vilket drabbas alltid barnen mycket hårt. Därför söker vi
nu fler fadderföräldrar till barn som lever i extrem fattigdom i Medellíns förorter.
250:- i månaden är inte mycket pengar för
de flesta av oss men kan vara skillnaden mellan
liv och död för dem. Snälla hjälp oss att hjälpa.
Kontakta felicia.hjoberg@ankarstiftelsen.se
för mer information eller för att bli fadder.
Tack för din gåva!

