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Bokhjälpens inledde året med att ge stöd till ALEF:s 
studiegrupper i Togo, över hälften av alla vuxna 
och unga i landet aldrig gått i skolan. ALEF är aktivt 
i området sedan 20 år tillbaka.  
 
 
 
 

Under februari trycktes det upp 6 000 böcker på språket Sesotho i Zimbabwe. 51% av landets 
befolkning talar språket hemma och böckerna var ett resultat av ett översättningsevent som 
Bokhjälpen 2019 var med och sponsrade.   

 
Covid-19 slog till på allvar under mars månad men på 
många platser livet gick vidare, nästan som vanligt. 
Bokhjälpen skänkte medel till Friends of Kabondo 
vilka är verksamma i västra Kenya. Gåvan gick till ett 
pågående projekt med boklådebibliotek. De fick 
också bidrag till ett litet bybibliotek som inrymts i en 
container. 
 

 
Under april började många av projekten få stora problem på grund 
av pandemin. Skolor och utbildningar tvingades att stänga och på 
många håll var det utegångsförbud. Lärare fick inte ut sina löner 
samtidigt som priserna på matvaror och andra livsförnödenheter 
ökade.  I ljuset av detta beslutade Bokhjälpen att ge de mest sår- 
bara projekten en extra hjälp för att de inte skulle slås sönder utan 
kunna underhållas och ha möjlighet att fortsätta när pandemin 
klingat av.  
De projekt som fick vårt särskilda Corona-stöd var: 
 

• Biblioteksbåtarna i Laos, CLI. 
• Biblio burro, åsnebiblioteket i Colombia. 
• Happy Days school, Malawi. 
• Yalambojoch bibliotek i Guatemala 
• Sponsor Light, Uganda. 

 



I maj kom Bokbörsen med det glädjande beskedet att under tre månader öka sitt bidrag till 
föreningen med 2 kronor per såld order! Det extra tillskottet var mycket välkommet. I Jalamboloch, 
Guatemala, passade man på att se över skolhusen och bokbeståndet under perioden när byn var 
avstängd. I Malawi åkte rektor och lärare runt i byar för att informera om Covid-19. Luis Soriano 
Bohórquez med Biblioburro (åsnebiblioteket) i Colombia hörde av sig och berättade att det enda 
stödet de fått under krisen var från Bokhjälpen.   
 
Mot slutet av sommaren gick antalet sjuka internationellt sett ner. Från våra projekt fick vi rapporter 
om att epidemin visserligen inte nått dem men att efterverkningarna varit desto värre. 
Nedstängningarna av gränserna och utegångsförbuden ledde till svåra ekonomiska avbräck och svält. 
Flera av projekten berättade också om barn och ungdomar som inte kommit tillbaka till skolan när de 
öppnat igen. Många av eleverna hade börjat jobba och antalet tonårsgraviditeter ökade. Rachel, 
rektor på Happy Day School i Malawi skrev, ”Vi har upptäckt att antalet tidiga graviditeter och tidiga 
äktenskap är alarmerande. Rätten till utbildning har kränkts.”  Det var framförallt flickor som avbröt 
sin skolgång. 
 
I början av hösten fick vi glädjande besked från Laos. Ett skolbibliotek som Bokhjälpen bidragit till i 
distriktet Luang Prabang i norra Laos öppnade. I skolan finns 600 elever från 11 år som bor och 
studerar i lokalerna. Barnen kommer från mycket fattiga byar och tillhör folken Khmu, Hmong och 
Lao. Skolan har inte råd att dela ut skolböcker men med hjälp av Bokhjälpen finns de nu att låna för 
alla barn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I Uganda fick ALEF bidrag till att bygga upp ett litet bibliotek på språket 
luganda, ett 20-tal av ALEF:s studiehäften i olika ämnen trycktes och 
användes av mammor för att kunna undervisa sina barn hemma. På ett 
annat håll i Uganda, i byarna Nyakasojo och Kibenge i Kasese, finns Sponsor 
Light som är ett av våra nya projekt. De använde bidraget från Bokhjälpen till 
att utöka sitt bibliotek. En viktig plats när skolorna stängde under epidemin. 
 
 

Bokhjälpen fick under hösten kontakt med Project Nima i 
Ghana och kunde bidra till uppbyggnaden av ett bibliotek i 
slumområdet med samma namn, i huvudstaden Accra. 
Biblioteket är tänkt som en fredad plats där studier kring 
ämnen som barnhandel, korruption, mänskliga rättigheter 
och självkänsla står i fokus. Deltagarna i Project Nima är 
unga ambassadörer som i sin tur utbildar andra barn. 
Många barn har blivit sålda av sina familjer och metoden 
har visat sig effektiv både i läkningsprocessen och vid 
integrationsarbetet mellan olika grupper i samhället. 
Sedan en tid samarbetar projekt Nima också med flera 



svenska skolor. Målet är att öka självkänslan bland unga genom att låta hjälpen gå åt båda håll – från 
Sverige till Ghana, och från Ghana till Sverige. ”om man kan hjälpa någon annan då är man värdefull” 
säger grundaren och generalsekreteraren Christina Wenngren som har utvecklat det unika konceptet 
med ömsesidig hjälpverksamhet. 2015 registrerades Project Nima som organisation verksam i 
Sverige och i Ghana. Vi ser fram mot att fortsätta följa deras arbete. 
 
Årets julgåva blev till tre och gick till ALEF, Sponsor Light i Uganda och till Biblioburro i Colombia. 

Möten 
Styrelsen har under 2020 haft sex styrelsemöten, två fysiska och fyra digitala. Vi har haft gäster från 
olika organisationer som berättat om sina engagemang inom utbildning och bistånd. Kersti Palmgren 
berättade om sitt engagemang i Zimbabwe och Christina Wenngren och Falila Ibrahim berättade om 
Nima Project. På vårt årsmöte 2019 deltog Hélène Boëthius från ALEF, Cissi Söderlund, Carina Sundell 
och Carola Thulin från föreningen Books to Uganda, Kersti Palmberg och Arina Stoenescu från 
Barnens Romska Bibliotek i Rumänien.  

Medlemmar  
Föreningen hade vid slutet av år 2020 6 medlemmar.   

Till sist. 
2020 blev ett år där inget blev som planerat. Pandemin påverkade skolor och utbildningar över hela 
världen. I de fattigaste delarna kunde man inte kompensera stängda skolor med digitala lektioner 
eftersom datorer, mobiler och stabila digitala nätverk saknas. Man talar redan om en förlorad 
generation. Vi har under året sett hur viktigt det är att hålla kontakten med varandra och hitta nya 
sätt att nå ut med stöd och det har varit tydligt att även små insatser kan göra stor skillnad. Under 
året gjorde vi ett tillfälligt uppehåll i utbetalningarna till Books to Uganda, Kvinnogruppen i Butaleja, 
och Uganda samt Progress Foundation, Rumänien. Vi hoppas att de snart kommer i gång med 
verksamheten igen.  

 
Vi kan göra allt detta tack vare de säljare på 
www.bokbörsen.se som väljer att skänka en krona vid 
genomförda försäljningar, och Bokbörsen som skänker 
motsvarande belopp. Vi har också fått kontakt med 
intressanta projekt via säljare och köpare på Bokbörsen. 

 
Om du vill tipsa om något projekt eller vill ha kontakt med oss är mejladressen: info@bokhjalpen.se  
 
Följ oss på www.bokhjalpen.se  Facebook och Instagram. 
Bokhjälpens organisationsnummer är 802504 - 9993  
Vill du stötta verksamheten med en gåva går det bra att använda Swish 123 577 6703  
eller PlusGiro 82 53 72-6  

 

 
 
 
 
 
 



Resultatrapport Bokhjälpen 

Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31  

RÖRELSENS INTÄKTER  
  
3900 Medlemsintäkter 1 000,00 
3901 Bidrag från Bokbörsen 222 708,00 
3902 Privata gåvor 2 880,00 
  
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 226 588,00 
  
RÖRELSENS KOSTNADER  
  
4012 CLI – Biblioteksbåtar Laos -38 624,09 
4013 Kvinnogrupp, Butaleja Uganda -3 000,00 
4014 Books to Uganda 8 000,00 
4015 Guatemala, Yalambojoch bibl. -20 000,00 
4016 Friends of Kabondo -12 000,00 
4025 ALEF -35 000,00 
4030 Malawi Happy Days School -30 049,89 
4031 Biblioburro -49 436,21 
4033 Nima Project -10 000,00 
4034 Sponsor Light, Uganda -15 000,00 
4035 Compass Project London -10 532.34 
  
Summa -215 642,53 
  
Bruttovinst 10 945,47 
  
Övriga externa kostnader  
5420 Programvaror -2 494,75 
6570 Bankkostnader -3 357,60 
6991 Övriga externa kostnader -3 309,53 
  
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -224 804,41 
  
ÅRETS RESULTAT 1 783,59 

 


