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Verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsen sedan årsmötet 2020 
Ylva Lilja   ordförande 
Tero Lehtonen  vice ordförande 
Kjell Lundberg  kassör 
Sanna Tällberg  ledamot 
Ann-Christin Sundell  ledamot 
Anna Schavon  ledamot 
Margareta Appell  ledamot 
Elisabet Lundberg  ledamot 
Emilia Simons  ledamot 
 
Uppföljning i Nepal:  Eva Holmberg Tedert (grundare av föreningen) och Ida Wahlgren 
 

Allmänt 
Organisationsnummer: 802455-9794 
Av stiftelsen för svensk insamlingskontroll beviljade konton: 
PG: 900365-8 , 900577-8 gåvor 
BG: 900-3658 gåvor 
BG: 900-5778 medlemsavgifter 
 
Hemsida: www.gatubarnnepal.net 
E-post: info@gatubarnnepal.net 
Facebook: https://www.facebook.com/gatubarnnepal 
Instagram: www.instagram.com/gatubarnnepal 
 
Under året har ny logotyp tagits fram och hemsidan uppdaterats med ny layout. 
Sedan 24/8 2020 är föreningen godkänd som gåvomottagare vid skattereduktion för gåva 

Alla vi som arbetar i den svenska styrelsen och i föreningen gör det på ideell basis. 
Vi har inga administrativa kostnader förutom kostnader för: 
  -   auktoriserad revisor 
  -   avgiften till Svensk insamlingskontroll för att vi ska få ha ett 90-konto 
  -    bankavgifter för att vi ska kunna föra över pengar till Nepal 
  -   medlemsregister  
  -   brev och porto för information till barnens faddrar 
Alla andra pengar går till barnen i Nepal eller avsätts för flickornas framtida utbildning. 
 
Digitalt årsmöte 2021 äger rum söndagen den 25 april. Om Coronaläget tillåter har vi också 
årsmötet i Skopans lokaler i Upplands Väsby.  
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Insamlingsaktiviteter under året 
 
Coronapandemin har gjort att våra traditionella insamlingsaktiviteter som kak-kalas i 
Sjurberg, musikfest i Tomnäs och adventsevent i musikhuset i Gävle inte gått att ordna på 
vanligt v  

Kak-kalaset fick bli receptutbyte med bilder av bakverk. 
Musikfest i Tommnäs en videoinspelning av Peter och Barbro Grind  med flera skickliga 
musiker som spelade och sjöng. 
Adventsevent en Facebook Live av Eva och Ida som berättade om läget i Nepal och en 
musikvideo av Malin och Anders skapad till föreningen. 
 
Ida och Eva har hållit ttat om det besvärliga läget i Nepal. 
8848 Challenge anordnades av Race.se som motionsdrive med insamling till föreningen. 
Julkampanj på Facebook för insamling till de mest utsatta. 

Rotary Ulricehamn liksom flera lokalföreningar inom Soroptimisterna Sverige bidrar till 
Medical College-studenter. 

Skopan i Upplands Väsby fortsätter oförtrutet med insamlingar tack vare Tero och Susanne 
Lehtonens insatser. Dessa pengar går till fattiga i Shantinagar-projektet som får bl.a. mat, 
medicin och skolavgifter till de 14 barnen som vi betalar skolgång för. 
Insamlingen till vår samarbetsorganisation Chhori till deras hem för överlevare från 
trafficking har fått många gåvor. 
Vår samarbetsorganisation Operation Nepal (Nalle) har också samlat in bidrag till 
matleveranser till Shantinagar   

Hjärups Budoklubb har samlat in medel för barns skolgång. 

Täby friskola och Häggviks Gymnasium har även i år givit föreningen goda bidrag via 
julmarknad och andra aktiviteter.  

Under året har vi samarbetat med Target Aid, MeriCard Gåvokort och Facbook (gåvoknapp 
för ideella organisationer) för insamling av medel till vår verksamhet. 

Gayatri Fund har skickat bidrag till framför allt alth Camps  men också till 
Medical Collage-studenter. 

Större gåvor/donationer som föreningen fått finns listade i Årsredovisningen nedan under 
Resultat och ställning (sidan 23) 
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Verksamheten i Nepal 2020 
Sammanfattning  
 
Barn och ungdomar i utbildning:  
13 färdiga sjuksköterskor, health assistants och skilled birth attendants.  
6 studenter ännu i utbildning på Medical College. 
4 andra högskolestudenter, 2 blivande socialarbetare, 1 inom IT, 1 ingenjör.  
18 skolbarn kvar på barnhem 
20 barn i familjer får hjälp med skolgång.  
14 barn i slumområde får både skola och försörjning. 
Nära 3 500 personer, mest små barn och mammor har fått mat och mediciner  genom 
speciella pandemi-insatser 
Chhori har fått hjälp att betala hyran för sitt skyddsboende. 

 
Ett annorlunda år för Nepal, för världen.  

Himalaya är en rejäl barriär och redan i mitten av mars stängde Nepal de få gränsövergångar 
man har uppe i Himalaya mot den autonoma regionen Tibet i Kina. Därför dröjde det innan 
man på allvar fick in coronavirus i landet. I mitten av mars kortade man av skolåret med två 
veckor och många våra barn fick hastigt göra alla årets slutprov för sin årskurs innan de blev 
hemskickade.  

Nepal stängde för turister och flygplatsen i Kathmandu stängde 19 mars. Därefter tilläts 
endast ett fåtal tomma flygplan landa för att hämta utlänningar. Två av oss aktiva i 
föreningen fick med hast avbryta det vi höll på med och lämna Nepal med de sista reguljära 
flygen som tilläts flyga in och hämta utlänningar den 22 mars. 

Det skulle dröja ett halvår innan ett fåtal reguljära flyg kunde återuppta trafiken. Ett halvår 
då bara evakueringsflyg från vissa länder tilläts landa. En total lockdown infördes, människor 
tilläts att gå ut en timme varje morgon för att handla mat och i stort sett allt stängde. I 
Kathmandu är en stor del av den arbetande befolkningen daglönare och nu försvann alla 
inkomstmöjligheter. Alla som arbetar i den betydelsefulla turismsektorn som genererar nära 
en tredjedel av landets inkomster skickades hem utan lön. Många av de flera miljoner 
nepaleser som arbetar utomlands förlorade också sina arbeten och kunde inte längre skicka 
hem pengar. Många gick till fots när de förlorat arbetsplatser och bostäder i Indien och slog 
läger vid gränsen. Efter diskussioner på hög nivå mellan Indien och Nepal öppnade Nepal 
gränsen och släppte in sina medborgare. En del hade med sig coronavirus när de gick hem till 
sina byar över hela Nepal. 
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En stor andel av befolkningen i Nepal 
lever ungefär som Anira, storebror och 
mamma. I ett rum på 4 x 2,5 meter. 
Det är bara 10 kvadrat där den stora 
sängen där familjen sover, skåpet med 
de saker man har, vattentunnan, 
gasköket med två lågor och gastuben 
ska rymmas. Vattenpump ute, utedass 
på bakgården. Man tillbringar normalt 
mycket tid utomhus men nu tvingades 
alla hålla sig inne. För barnen, som till 
exempel Anira blev detta verkligen 
inte bra, mer om detta nedan. 

I slutet av juli lättades restriktionerna och smittan började snabbt ta fart och spridas varför 
man snabbt stängde igen. Under hösten har restriktionerna mildrats något och människor 
tillåts röra sig mer inom det egna distriktet. Turism tillåts igen för bergsklättring och trekking 
i vissa områden men endast efter negativa pcr-test och karantän vid ankomsten på särskilt 
anvisade hotell där man inte får lämna rummet. Detta innebär naturligtvis att antalet turister 
som kommer är ytterst försumbart. 

Efter några månader av total stängning öppnade skolorna för undervisning online, för de 
barn som har tillgång till en platta eller smart mobiltelefon. För barnen på flickhemmet i 
Tinchulee och på Manjushreehemmet fanns redan ett par lap tops och tack vare våra 
medlemmar kunde vi köpa ytterligare plattor och ett par mobiltelefoner för att de skulle 
kunna följa undervisningen.   

Det är ännu efter årsskiftet, när vi redan är inne i 2021, ytterst oklart när Nepal kan öppna på 
riktigt igen och turismen kan ta fart. Restauranger, caféer och hotell är fortfarande stängda i 
mycket hög utsträckning. Många kanske aldrig öppnar igen då landets ekonomi är slagen i 
spillror och privatpersoners sparkapital är slut så investeringsviljan torde bli ännu lägre än 
förut. Vi får vara beredda på att läget i Nepal blir svårare för de flesta.  

 
Insatser och effekter av vårt arbete i Nepal 
 

Insats Effekt Långtidseffekter 
Flickor från fattiga familjer i 
socioekonomiskt eftersatta 
distrikt får utbildning inom 
hälso- och sjukvård. 
2015  1 sjuksköterska & SBA1 

För individen och hennes familj 
leder utbildningen till egen 
försörjning. En vårdutbildad 
ung kvinna har oerhört mycket 
högre status och är en bra 

Att flickor från de fattigaste 
områdena rekryteras till 
utbildningen ger en reell chans 
att de verkligen arbetar i 
hemdistriktet efter utbildning.  

 
1 SBA är Skilled Birth Attendant vilket är en kortare utbildningsvariant av barnmorska 
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2017  1 sjuksköterska & SBA 
2018  7 Health Assistants2 
2019  1 Health Assistant 
2019  ett avhopp nivå USK3 
2020  3 sjuksköterskor 1 SBA 
 

förebild för yngre flickor. 
 
För byn de kommer från 
innebär det bättre tillgång till 
grundläggande sjukvård. 
För barn i riskzonen att bli 
sålda och hamna på bordeller 
finns någon som ser riskerna 
och informerar familjerna. 
Ingen av dessa studenter skulle 
haft möjlighet till utbildning 
utan våra insatser. 

 
För den kastlösa Badi-
befolkningen4 är det ett stort 
steg när de fick sin första 
sjuksköterska. 
 
När kvinnor i avlägsna och 
svårtillgängliga områden får 
tillgång till sjukvård ökar 
överlevnaden i samband med 
graviditet och förlossning. 

Ytterligare 6 studenter går f.n. 
på Medical College; 3 
sjuksköterskor, 1 apotekare, 1 
lab ass, 1 läkare 

Den blivande apotekaren och 
lab assistenten kommer båda 
från Badi och kan i framtiden 
arbeta tillsammans med de 
första sjuksköterskorna från 
Badi, examinerade 2020.  

Den blivande läkaren kommer 
från övre Humla, den mest 
eftersatta regionen som helt 
saknar tillgång till sjukvård. 
Effekterna på lång sikt av att få 
en läkare som vill bo i detta 
karga område kan förändra 
tillvaron för befolkningen. 

Andra studenter som nu är 
stora nog att bo i studenthem 
och inte på barnhem. 

Två av flickorna som växt upp 
på våra barnhem studerar nu 
på universitetet för att bli 
socialarbetare. 
En pojke från det avlägsna 
Humla studerar till ingenjör 
och en pojke läser IT. 
Ingen av dessa studenter hade 
kunnat studera utan våra 
insatser. 
En av dem skulle kunnat 
studera med hjälp av släktingar 
om inte pandemin hade 
raserat deras ekonomi, de 
andra hade inte ens fått 
grundskola då de kommer från 
gatan. 

Långtidseffekten för ungdomar 
från synnerligen enkla 
förhållanden som får hjälp att 
studera till gångbara yrken blir 
intressant att följa.  
Vi förväntar oss att de alla, 
precis som medical college-
studenterna, ska återkomma 
till sina hemdistrikt och göra 
insatser där. Distrikt som 
Humla där de flesta ännu är 
analfabeter och behovet av 
utbildade är skriande. 

Lyfta barn från gatan till 
barnhem och om möjligt 
vidare till familjer. 
 
Barn som flyttas till familjer får 
fortsatt stöd för utbildning och 
vid behov mat, hjälpmedel etc. 

Flickor slipper hamna i klorna 
på människohandlare och bli 
sålda. En reell risk för fattiga 
barn i Nepal. 
Ännu 18 barn kvar på de två 
barnhemmen. Ett 20-tal av de 
barn som flyttat ut från 
barnhemmen får fortfarande 

Barn som får utbildning växer 
upp till självförsörjande 
individer som ser till att deras 
barn också får gå i skolan. 
På samhällsnivå påverkas 
jämlikhet och jämställdhet när 
fler flickor från låga kaster eller 
kastlösa får bra utbildningar. 

 
2 Health Assistant är en treårig utbildning som bygger på grundskolans 10 år och är på nivå mellan 
undersköterska och sjuksköterska 
3 USK är undersköterska i Sverige och är att jämföra med den nivå denna student var på vid avhoppet. 
4 Badi är den grupp kastlösa som av tradition förväntas bli prostituerade. 
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försörjning via oss. Några har 
växt upp och är studenter i 
högre utbildning. 
 
 

Mat och utbildningsprogram i 
slumområdet Shantinagar i 
Kathmandu 

Mat och i viss mån skolböcker 
tillhandahålls för mellan 25 och 
70 barn som har familjer i 
slumområdet. 
 
Ytterligare 14 barn som saknar 
föräldrar som kan ta hand om 
dem får tak över huvudet, mat 
varje dag och skolavgifter 
betalda av oss. Vi står inte för 
den dagliga tillsynen, det gör 
en lokal församling som funnits 
där långt före oss. 

För de här barnen handlar det 
om överlevnad. Genom att vi 
ger dem mat och ser till att en 
del går i skolan hoppas vi  
förhindra att de hamnar i 
kriminalitet, drogberoende 
eller säljs till bordeller.  
De barn som får skolgången 
betald får en chans att komma 
vidare till att bli 
självförsörjande vuxna som 
kan ta sig från slumområdet 
som är byggt på en instabil 
flodbrink och inte lämpat för 
bostäder. 

Särskilda pandemiinsatser: 
Food & Health Camps 
Jordlösa inom Chepang-
befolkningen i Chitwan 
Jharlang-distriktet, Dhading 
Mirge-distriktet, Dolakha 
Shantinagar slumområde i  
Kathmandu. 3 sjuksköterskor 
och 2 socialarbetare har 
arbetat maj  december 2020. 
 

Nära 3 500 personer har fått 
grundläggande hälsovård och 
mat till dem som riskerar svår 
undernäring. 
Priogrupp 1: Barn under 5 år 
Priogrupp 2: Ammande mödrar 
Priogrupp 3: Gravida kvinnor 
Priogrupp 4: Barn 5-9 år 
Priogrupp 5: Gamla människor 
 
De byar vi valt ut ligger i 
svårtillgängliga områden med 
en stor andel mycket fattig 
befolkning. Utan våra insatser 
hade betydligt fler drabbats av 
undernäring och inte fått 
behandling mot infektioner, 
skabb, parasiter och 
lunginflammationer. 

Barn som slipper stunting5 har 
bättre chans att tillgodogöra 
sig utbildning och växa upp till 
friska vuxna. 
Mammor som har mjölk till 
barnen ger friskare barn. 
Gravida som har bättre 
näringsstatus och färre 
parasiter eller sjukdomar klarar 
graviditet och förlossning 
bättre. 

Insatser för utbildning och för 
att öka självförsörjning i byar 
på landsbygden 

På grund av pandemin har de 
flesta ordinarie byinsatser satts 
på paus och ersatts av Food & 
Health Camps.  
Pågående insatser inom 
biodling och getskötsel har 
följts upp men inte utökats. 
Extra lärare till byn Rathankot 

Trots pandemin och landets 
totala lockdown många 
månader ser vi att de byar där 
vi bidragit med getter, bikupor 
och andra insatser fått 
effekten att folk inte drabbats 
av svält i dessa byar. Detta gör 
att projekten 2016  2019 får 

 
5 Stuntingproblematik är en följd av undernäring och kan leda till permanenta inlärningssvårigheter, vilket 
påverkar hela livet 
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har avbrutits då skolan stängde 
som en följd av pandemin. 

anses haft bra långtidseffekt 
och lett till självförsörjning. 

Särskilda insatser för anti-
trafficking-organisationen 
Chhori 

Vi har genom särskilda 
insamlingar och bidrag hjälpt 
Chhori att behålla sitt skydds-
boende för flickor och kvinnor 
som arbetat på dansbarer och 

Kathmandu 

Genom att Chhori kan behålla 
sitt skyddsboende kan de 
flickor som får hjälp här också 
få utbildning.  
Detta ger också Chhori 
ekonomiska möjligheter att 
arbeta mer förebyggande för 
att motverka att flickor säljs 
och utsätts för tvång att 
prostituera sig. 

 

 

Här får du veta mer om våra verksamheter 2020 
 

Food and health camps 
När Corona slog till mot världen och Nepal stängde såg vi att behoven av extra insatser inom 
sjukvård ökade snabbt. Vi förstod att problem med undernäring skulle öka och att det var till 
och med så illa att svälten stod för dörren i många områden. 

Tack vare extra bidrag för mat och mediciner från 
många privatpersoner, Gayatri Fund och New Hope 
kunde vi ansöka om tillstånd för vår medarbetare Hari 
och extra medarbetare Buddiman för att arrangera 
stora insatser för att ge mat och mediciner till folk i 
svårt drabbade områden. Vi anställde Chhiring, en av 
de sjuksköterskor som fått sin utbildning på Medical 
College betald tack vare våra medlemmar och vi hade 
också på kortare tillfälliga anställningar 

sjuksköterskorna Rita och Manisha samt vår sjuksköterskestudent Sonam Dolma som fick 
chansen att tjäna extra pengar och, viktigast av allt, lära sig massor av sina mer erfarna 
kolleger. 

Hari och Buddiman ordnade fyrhjulsdrivna jeepar, ordnade tillstånd att passera 
distriktsgränserna trots lockdown. Vi ordnade så att riktigt näringstät mat köptes in, mat 
packad med proteiner och fett som bönor, kikärter, ägg, oljor, nötter. Det är en pedagogisk 
uppgift att sedan få mammor att förstå att de inte bara ska ge barnen polerat vitt ris utan att 
det behövs mer för att undvika undernäring bland barnen. 

Chhiring hade ansvaret för att köpa in de mediciner som vanligen brukar behövas för att 
behandla magåkommor, astma, lunginflammationer och infekterade sår. Att småbarn i så 
hög utsträckning led av svåra lungproblem var oväntat, att de nästan alla skulle ha mask och 
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parasiter var väntat och lättare att behandla. Många av barnen hade också skabb, led av 
ständiga diarréer och hade olika hudåkommor med infektioner. Tack vare Chhirings 
planeringsförmåga och goda samarbete med apotekare och läkare fanns rätt medikamenter 
med i bagaget. 

En oerhört viktig uppgift för sjuksköterskorna var också att bedöma graden av undernäring 
b
de minsta, det vill säga att barn får permanenta skador och sämre tillväxt på grund av 
svårare undernäring. Något som också kan påverka inlärningsförmågan för livet. I den mån 
det var möjligt fick barn ända upp till tio år hjälp och några äldre i byarna kunde också få 
nödvändiga mediciner. 

Vi hade också gravida respektive ammande mammor i högsta prioritet, något som verkligen 
krävde att Hari och Buddiman skötte turordningen då männen i byarna ofta ansåg att det var 
de som skulle ha högsta prioritet.  

Flera av byarna låg långt bortom allfarvägarna och 
jeeparna fick lämnas vid vägens slut och all mat och 
mediciner fick bäras till byarna. På några platser 
fick vår personal och bärarna gå i tio timmar i den 
svåra terrängen för att nå fram till de väntande 
byarna. 

Totalt lyckades vår personal hjälpa nära 3 500 
personer, främst barn, i byar som Bumrang där det 

finns en stor Chepangbefolkning som inte äger jord och därför inte kan odla. Vi ordnade 
vidare Food & Health Camps i, Jharlang i distriktet Dhading och på mer permanent basis 
också i slumområdet Shantinagar i Kathmandu.  

Tack vare sjuksköterskorna Meena och Mamita i det avlägsna Mirge-området i Dolakha 
kunde samma insatser genomföras där i byar långt bort i väglöst land. 

 

Flickhemmet 
På Child Help and Care Centre i Tinchulee har vi 
nu 13 flickor kvar. De är mellan 12 och 18 år 
gamla och går i klass 5 till 11. Tanken är att 
flickorna skall flytta till studenthem när de fyller 
18 och inte bo kvar på barnhem men på grund av 
Covid och nedstängningar kunde inte Bina flytta 
när hon fyllde 18 år i augusti. Vi avvaktar och ser 
hur vi kan planera för henne under våren 2021 
istället. 
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När flickornas skola stängde utan förvarning i mitten av mars 2020 fick de alla två veckor 
kortare termin än vanligt. Slutproven för varje årskurs arrangerades i en hast. Rykten om en 
total lockdown kom i svang men ingen hade besked om något. Utlänningar började lämna 
Kathmandu och alla flyg var fullbokade. Då vi befarade att det skulle bli livsmedelsbrist i 
Kathmandu ordnade vi transporter till landsbygden för flickorna. En del har släktingar som 
var beredda att ta emot dem och de som saknar släktingar i stånd att hjälpa till fick en fristad 
hos en familj i byn Rathankot där vi byggde en skola efter jordbävningarna 2015 och byborna 
gärna ville hjälpa till. 

Det visade sig efter en tid att flickorna och deras familjer hade svårt att få maten att räcka så 
vi ordnade mer pengar till familjerna, vilket inte var helt lätt. Personer som saknar 
bankkonton, förbud att resa och röra sig ens till nästa större by och vi fick i en del fall ta till 
mycket otraditionella åtgärder och låna pengar av personer i närheten så vi kunde lösa de 
akuta problemen, för att betala tillbaka så snart transporter tilläts eller betalningslösningar 
fungerade. 

Några av flickorna fick svårigheter och familjemedlemmar som inte fungerade under denna 
svåra tid. Det krävdes stora insatser för att hämta tillbaka dem som fått svårigheter då det 
inte var självklart att vi skulle få tillstånd att flytta någon över distriktsgränser och det var 
ytterst få transporter som tilläts. I något fall fick vi hjälp av en lokal Röda Kors-ordförande 
som kunde ta med ett barn med bil till Kathmandu och till flickhemmet. I något fall kunde en 

-
dalen. 

Flickornas skola började i slutet av juni erbjuda undervisning online och de sista kunde 
hämtas hem igen och börja det nya läsåret som skulle börjat i mitten av april. I början var 
både lärare och elever ovana vid situationen men gradvis vande sig alla vid 
distansundervisning. För en del av flickorna ser vi att det varit svårt att klara undervisningen 
på distans och vår läxläsningshjälp Gauri har jobbat hårt med att hjälpa dem att klara 
undervisningen. Först på distans men sedan inne på vårt hem när man tilläts att röra sig 
friare igen. För några har betygen dalat men vi ser också ett par av flickorna som nu får 
mycket bättre resultat och klarar skolarbetet galant då de lättare kan fokusera på sitt eget 
arbete och inte behöver hålla reda på vad klasskamraterna gör.  

I slutet av året vågade vår personal också låta tai chi-läraren återkomma på lördagar och 
hålla lektioner utomhus. Ett mycket välkommet avbrott. Vi har också ordnat regelbundna 
yoga-lektioner på distans från Europa, kurs i att spela djembe-trumma och vi har då och då 
bara setts för att prata och hjälpa flickorna att hålla modet uppe. 

 

Manjushree-hemmet 
Om det är några barn i Nepal som haft det riktigt bra trots lockdown så är det barnen på 
Manjushree. Tack vare Dolma och Aakash med personal har barnen fått bra mat, bra 
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pedagogiskt innehåll i sina dagar och alltid en vuxen till hands att prata om allt det 
obegripliga och svåra som sker i omvärlden. 

När Nepal gick in i lockdown innebar det också att Manjushreehemmet fick skrinlägga alla 
planer på att flytta till Pokhara. Planen var att barnen skulle få en bättre miljö med renare 
luft och vatten men myndigheterna stängde för alla sådana planer när pandemin kom i 
vägen.  

Sedan mitten av mars 2020 har barnen fått bra 
undervisning redan från start. Oftast har Dolma och Aakash 
berättat för barnen om en uppgift, det kan vara språkligt, 
naturvetenskapligt, matematiskt eller konstnärligt. De har 
visat och sedan låtit barnen göra uppgifterna själva för att 
sedan visa det de gjort, berätta hur de tänkt och diskutera 
både enskilt och i grupp. När skolorna väl kom igång med 
distansundervisning hjälpte vi till med iPads och 

mobiltelefoner så att barnen skulle kunna delta i undervisningen på distans. 

På Manjushree-hemmet bor sammanlagt 19 barn. Av dem har vi bara fem barn mellan 10 
och 13 år kvar. De andra barnen vi ansvarat för på detta hem har kunnat flytta ut till familjer 
och många av dem får fortfarande skolavgifter betalda från oss. Då det inte går att driva 
barnhem med så få som fem barn har vi samordnat oss med en annan svensk organisation 
som har nio barn här och det bor också fem ytterligare barn som får bidrag från annat håll på 
hemmet. 

 

Barn i familjer 
Av de barn vi försörjer hemma hos anhöriga är det 20 som får skolavgifter och i flera fall 
hjälp med annat som handikapphjälpmedel, hörapparater eller med extra mat. Under 
pandemin har vi ordnat matleveranser till nästan alla i denna grupp för att säkra att de inte 
skulle svälta. Även om de har en mormor, en farbror eller kanske till och med mamma och 
pappa att bo hos så rör det sig om människor som lever i yttersta fattigdom. Många av dem 
är daglönare och under pandemin försvann alla möjligheter till försörjning. Flera av dessa 
barn och ungdomar har också fått iPads eller mobiltelefoner för att kunna följa 
undervisningen i sina skolor när den kom igång. 

Några av de här barnen har besvärligare funktionsnedsättningar som påverkat möjligheten 
att gå i skolan. Sameer hörde illa och betraktades som dum i huvudet i skolan tills vi lyckades 
ordna en operation som återställde hans hörsel. Till lärarnas överraskning visade sig Sameer 
vara en kvicktänkt och normalbegåvad pojke bara han hörde vad lärarna sa. 

Anira föddes med ryggmärgsbråck och dubbelsidig höftledsdysplasi. Sådant behöver man 
operera väldigt snart när barnen är små, men det fanns ingen möjlighet till det. 
Ryggmärgsbråcket är för sent att göra något åt, så Anira kommer att behöva blöjor hela livet. 
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Höftlederna kunde vi låta operera och Anira började lära sig gå. Hon kunde till och med börja 
skolan. En specialanpassad skola utan trappor eller så mycket andra hinder. Men så kom 
pandemin, skolan stängde och vad som var ännu värre var att hon inte längre fick 
sjukgymnastik. Det är Anira du kan läsa lite om i inledningen och se en bild på. 

Många av barnen som bor i familjer har klarat svåra tider utan föräldrar eller med att 
mamma eller pappa dött. Vår personal och framförallt Dolma på Manjushreehemmet är en 
trygg klippa för dessa familjer också sedan barnen flyttat från hemmet.  

 

Barnen i Shantinagar slumområde 
Sedan många år är vi verksamma i slumområdet Shantinagar i 
Kathmandu. Vi har hela året försökt fortsätta med leveranser 
av mat till barnen i området men under sju månader när vanlig 
biltrafik var förbjuden kunde leveranser endast ske med Hari 
som lastade sin skoter full med ris och linser, bönor och nötter 
för att köra till Shantinagar. De barn som tagits om hand av den 
lilla kristna församlingen i området har fått flytta in i en riktig 
lägenhet istället för de mörka små rummen bakom kyrksalen. 
Ytterligare ett par barn har fått en fristad i lägenheten, det är 
barn som tidigare kunnat bo hos sina föräldrar men situationen 
har blivit ohållbar på grund av långt gånget missbruk och att 
barnen misshandlats svårt och vi inte såg annan utväg än att 

låta dem flytta. Sammanlagt får nu 14 barn i Shantinagar både bostad och skolgång betald 
tack vare våra medlemmar, ytterligare barn får skolböcker och vi kan också se till att ett stort 
antal barn och familjer för medicinsk hjälp och får delta i vårt matprogram. Under året är det 
över 150 barn och deras familjer som fått hjälp i detta område. 

Ibland blir det som för Asmitha. Hon bodde i Shantinagar tillsammans med sina bröder hos 
mamma och pappa och farmor. Långt före pandemin betalade en av våra medlemmar 
hennes skolgång. Flickan var väldigt mager och när vi följde upp såg vi att hon var kraftigt 
undernärd redan 2019. Vi förstod att det inte blev så mycket mat hemma. Först skulle pappa 
och bröderna ha mat. Sedan farmor. Om det blev något över kunde Asmitha och mamma få. 
Vi avtalade med skolans kantin att Asmitha skulle få äta ett mål mat där varje skoldag och vi 
betalade månadsvis.  

Så kom corona. Skolan stängde och det blev ingen mat. Vi försökte komma runt problemet 
genom att vår sjuksköterska Chhiring tog med sig en matlåda tre dagar i veckan när hon kom 
för att behandla Asmithas skabb och andra barns parasiter. Chhiring satt kvar hos Asmitha 
medan hon åt. Pappan tyckte det var väldigt onödigt och försökt skicka iväg Chhiring som 
inte lät sig luras. Pandemin blev värre och värre. Hembränt finns det gott om i området och 
pappan drack mer och mer. När han är nykter är han ganska resonabel. När han är full blir 
han våldsam. Asmitha och mamma blev misshandlade gång på gång och en natt slog pappan 
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dem sönder och samman så det fanns ingen annan råd än att Asmitha fick flytta till det 
skyddsboende som pastor Jyoti ordnat i en lägenhet utanför slumområdet.  

Alla barnen har sin historia. Asmitha är bara ett exempel på varför det inte alltid fungerar att 
bo hemma hos sin familj ens när båda föräldrarna är i livet. Så även om vi i första hand vill 
att barn ska kunna flyttas till sina familjer måste vi vara flexibla och låta en del barn få växa 
upp på barnhem, där vi gör det absolut bästa vi kan av situationen. 

Vi är tacksamma att våra medlemmar hjälper oss att betala de insatser som behövs för de 
mest sårbara bland barnen. För att ge dem ett liv, skolgång, tak över huvudet. Men låt oss 
hoppas att det stannar vid dessa 14 barn som behöver skyddsboende. Vi ska försöka klara 
våra andra åtagande i slumområdet också så att fler barn får mat och skolböcker.  

Dessa insatser görs direkt av vår personal6 i Kathmandu. Under 2020 har det dels varit Hari 
som ordnat med mat och sjuksköterskan Chhiring som gjort stora insatser för att förbättra 
hälsovården i området främst för barnen men också för hela familjer. 

Studenter och annan verksamhet 
Som framgår av sammanställningen har vi vid årsskiftet 2020/2021 ännu sex studenter på 
Medical College. Tre av dem läser till sjuksköterska, en ska bli apotekare, en blir 
laboratorieassistent och en blir läkare. Det går bra för dem alla men på grund av stängningar 
under pandemin kan det bli så att deras utbildningar måste förlängas flera månader. Detta 
är ännu svårt att överblicka.  

Tanken med en laboratorieassistent och en apotekare för att komplettera sjuksköterskor är 
att de kan arbeta tillsammans i västra Nepal för Badi-befolkningen där. Vi har redan den 
första sjuksköterskan utbildad från Badi och hon är oerhört stolt över att vara den första i sin 
folkgrupp som fått en examen från Medical College.  

Våra äldsta som växt upp på barnhemmen har nu kommit vidare till högre utbildning.  
Saabi på bilden, från Manjushree-hemmet 
går redan andra året på utbildningen till 
socialarbetare i Kathmandu. 
Alisha som växt upp på flickhemmet har 
också valt att läsa till socialarbetare men 
läser en särskild variant i Bangalore i Indien, 
som ska ge henne behörighet att 
komplettera med studier i juridik.  Vi har 
också två unga män som läser till ingenjör 
respektive IT.  

 
6 
startade och registrerade i Nepal på vårt initiativ. Dessa heter: Child Help and Care Centre respektive Karuna 
Child Care. Manjushree Child Care Centre är startat av Dorjee Dolma Gurung med vår hjälp men bara delvis 
finansierat av oss i proportion till antalet barn vi ansvarar för. 



                                                                                
 
 

15 
 

 

Anti-trafficking-organisationen Chhori hjälper 
flickor och kvinnor att ta sig bort från dansbarer 
och så kallade cabin restaurants. Då de flesta av 
dem som säljs till eller luras in i prostitution 
helt saknar utbildning behöver många av dem 
få börja grundskolan. För att försörja sig kan de 
också få hjälp med olika hantverksutbildningar. 
Redan under 2019 fanns risk att Chhori skulle 
stänga sitt skyddsboende av ekonomiska skäl. 
Våra medlemmar startade då särskilda 

insamlingar för att säkerställa att boendet blev kvar och vi fick extra bidrag till detta också 
från en tysk organisation. Under 2020 då dansbarer och cabin restaurants, bordeller med 
flera etablissemang tvingades stänga blev många fler flickor från dessa ställen bostadslösa 
samtidigt som utegångförbud infördes i samband med lockdown på grund av pandemin. 
Chhoris skyddsboende blev viktigare än någonsin och vi är tacksamma att våra medlemmar 
samlat in pengar och hjälper till att upprätthålla denna viktiga verksamhet.  

Under 2020 kunde inte Chhori ta emot några utländska studenter för praktik men är villiga 
att efter pandemin återuppta det samarbete vi hade 2019 med att svenska studenter inom 
social arbete respektive mänskliga rättigheter fick göra sin utlandspraktik hos dem. På bilden 
ser ni Chhoris medarbetare tillsammans med Felicia från Sverige längst till vänster på praktik 
2019 inför examensarbete inom mänskliga rättigheter.  

 

Ekonomisk översikt av verksamheten i Nepal  
Kontroll och uppföljning 

Kontroll och uppföljningskontroll av bokföringen på Child Help and Care Center, Tinchulee, 
Manjushree Child Care Center, Nayabasti Jorpati respektive Karuna Child Care, Boudhanath. 
Tidsåtgång i Nepal 3 heldagar per organisation och halvår = 18 dagar/år. Tillkommer 2 halv-
dagar/år för kontroll av Educate Nepal. Summa 19 dagar/år. Löpnade uppföljningar på 
distans 2 timmar per vecka.  Telefon- och mailkontakt med lokal revisor Roshan Raj Rai som 
stoppar alla kvitton som inte uppfyller kraven, som t.ex. om leverantören inte betalar moms.  
Revisorn medverkar vid en del av ovanstående kontroller.  Under pandemiåret 2020 har all 
kontroll sedan 22 mars skett på distans. 

Kontroll av vår finansiering av studenter hos Lighthouse Foundation sker genom att alla 
originalkvitton från studenterna utbildningsinstitutioner visas för oss i samband med gransk-
ning av böckerna. Finansieringen sker genom Educate Nepal.  

Förutom kontroll av ekonomi och transaktioner i Nepal utförs också en omfattande kontroll 
av verksamheten.  Samtal med barn på våra hem och i familjer, besök i barnens skolor och 
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förskolor, kontroll av donerad utrustning, vägledningssamtal med studenter, uppföljning av 
projekt ute i byar vilket innefattar resor och långa vandringar i väglöst land. Totalt tar kon-
troll och uppföljning över 70 dagar per år i anspråk och löpande uppföljning på distans några 
timmar per vecka därutöver. Arbetet med att genomföra ekonomi- respektive verksamhets-
uppföljningar har under 2020 skötts framför allt av Eva Holmberg Tedert och Ida Wahlgren. 
Flera av föreningens medlemmar och styrelseledamöter har medverkat, bland annat Tero 
och Susanne Lehtonen som särskilt samverkat med Shantinagar och med Chhori.  

Kostnader  
Kostnaderna för verksamheten i Nepal fördelade sig på (beloppen är angivna i svenska 
kronor med en genomsnittlig kurs på 0,0775 SEK per NPR) : 

 Flickhemmet Manjushree Karuna Gemen-
samma 
kostnader 

Boksluts-
disposition 
som hörde 
till 2019 

Personal 90 880 28 272   66 994   
Mat 93 302 23 161 191 964   
Skola 65 955 70 609 484 129   
Boende 125 043 18 529 410 920   
Kläder 
och fritid 

8 344 5 559 20 325   

Hälsovård 7 640 3 706 118 719   
Skatter, 
avgifter 
och 
uppfölj-
ning 

7 352 13 896 7 550 15 146 14 052 

Totalt 398 522 163 732 1 300 601 15 146 14 052 
 

Karuna ingår socialarbetare och sjuksköterskor för alla Food & Health Camps. 
evakueringen på grund av pandemin. 

Karuna ingår öronmärkta bidrag avsedda för anti-taffickingorganisationen 
Chhoris skyddsboende. 

Karuna ingår alla mediciner på Food & Health Camps i byar på landsbygden. 
fter och  transporter i Nepal under gemensamma kostnader. 

 097:- för studenter på Medical 
College. Detta inkluderar pengar som har utbetalats direkt från Sverige till Educate Nepal. 

okslutsdisposit  en post för revision i Nepal och 
förnyelse av våra tillstånd som debiterades först 2020. Men bokföringen för 2019 i Nepal 
öppnades och beloppet fördes in efter att vi i Sverige gjort vårt bokslut. Vi skulle ha valt att 
bokföra detta 2020 men reglerna är annorlunda i Nepal därför att både kalenderår och 
fiskalt år har andra brytdatum. Därför särredovisas detta belopp här. 

Enligt ovan blev totala kostnaderna för vår verksamhet i Nepal 1 892 053:- i svenska kronor. 
Ingående balans 2020 i de tre lokala föreningarnas (NGO:erna) konton  och vår lokala kassa 
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var 87 653:- svenska kronor 
Utgående balans 2020 i de tre lokala föreningarnas (NGO:erna) konton  och vår lokala kassa                       
var 204 688:- svenska kronor. 

Enligt årsredovisningen nedan är ändamålskostnaderna  2 010 344:- svenska kronor 

Mottaget belopp 2020 för ändamålskostnader enligt ovan är 1 892 053  -  87 653 + 204 688 = 
2 009 088:-  
Skillnaden på 1 256:- beror på att valuta kursen varierat under året och att vi använt en 
genomsnittlig valutakurs i beräkningarna.
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Förvaltningsberättelse 
 
Allmänt om verksamheten 
Typ av organisation 
Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening. Föreningen har sitt säte i Västerås. 
Föreningen för gatubarn i Nepal är en politiskt och religiöst obunden organisation. Vi arbetar 
långsiktigt för de barn som har det svårast; barn som utsätts för våld och övergrepp, som 
inte får gå i skola utan lever i yttersta fattigdom. Vårt mål är att de barn vi tar hand om får en 
god levnadsstandard, bra utbildning för att bli goda och självförsörjande medborgare i 
Nepal. 
 
Organisationens syfte och ändamål 
Nepal är ett av världens fattigaste länder, där hälften av befolkningen på 30 miljoner är barn. 
Beräkningar visar att det är uppemot 30 000 barn i Nepal som saknar ett hem. I vissa fall 
lever hela familjen på gatan medan andra barn lever ensamma. En del är helt föräldralösa, 
andra har en förälder i livet som inte är kapabel att ta hand om sina barn. Föreningen för 
gatubarn i Nepal arbetar helt ideellt med flera aktiviteter. 
 
Föreningen startade med målet att ordna korttidsboende åt de mest skyddsbehövande 
barnen och på lång sikt ordna permanenta lösningar för gatubarn. Föreningen har utvecklats 
snabbare än planerat och vi fick snabbt igång varaktiga barnhem. 
 
Föreningens mål är att ordna permanent boende för gatubarn eller barn i riskzonen att 
hamna på gatan med hög prioritet på flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem. 
Vidare skall föreningen bekosta utbildningar till barn och ungdomar utan möjlighet att få 
utbildning på annat sätt samt ge mat till barn som ännu lever på gatan. 
 
Föreningen driver i samarbete med sina nepalesiska systerorganisationer verksamheter i 
Nepal. Child Help and Care Center som är ett flickhem och Manjushree Child Care Center 
som är ett hem för i första hand pojkar och flickor i förskoleålder och drivs av Dorjee Dolma 
Gurung. Karuna Child Care Center är bildat för verksamhet utanför barnhemmen. 
 
Vidare möjliggörs skolgång till föräldralösa barn som har en anhörig att bo hos men saknar 
medel för skolavgifter samt utbildning för blivande sjuksköterskor/barnmorskor och en 
läkare. Föreningen betalar även uppehälle och studiekostnader för högskolestudenter inom 
socialt arbete och ingenjörsutbildning. 
Utdelning av mat och kläder till barn som lever på gatorna i Kathmandu och framför allt är 
det barnen i slummen som får hjälp. Utdelning av skolböcker till barn i familjer utan 
möjlighet att köpa läromedel till barnen.  
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Mottagande organisationer i Nepal är Child Help and Care Center och Manjushree Child Care 
Center samt Karuna Child Care Center som är registrerad som en supportorganisation. 
Medel till Medical Collage studenter och stöd till barn som bor hos någon närstående skickas 
via Karuna Child Care Center samt för vissa Medical Collage studenter även till vår 
samarbetsorganisation Lighthouse Foundations organsation Educate Nepal. 
Mottagande organisation är också Chhori som arbetar mot trafficking. Vi ger bidrag till 

lyckats lämna bordellverksamhet. 
 
Ändamålsbestämda medel 
Av årsmötet ändamålsbestämda medel finns för högre utbildning (efter årskurs 10) av 
flickorna på barnhemmen. 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Väsentliga effekter av verksamheten med anledning av coronaviruset 
Våra farhågor om att insamlingsverksamheten skulle drabbas hårt av pandemin, visade sig 
vara helt felaktig. Våra givare, privata såväl som organisationer som företag har under 2020 
givit oss gåvor, så att 2020 blev det hitintills högsta inkomståret med bred marginal. Vi såg 
motsvarande effekt under 2015 då Nepal drabbades hårt av jordbävning,  
Pandemin har dock påverkat verksamheten i Nepal betydligt mer. 
Som många fattiga länder har Nepal drabbats hårt. För att skydda sig har man stängt 
gränserna och flygplatsen och i princip stängt ner hela landet. Två av våra aktiva svenskar i 
föreningen fick avbryta sin verksamhet och lyckades lämna Nepal med de sista reguljära 
flygen den 22 mars. Sedan dess har ingen från Sverige kunnat besöka Nepal. 
Med stängt land och utan turistjobb har många drabbats av försörjningsproblem som 
resulterat i undernäring och svält. Skolorna stängdes i flera månader och öppnade sedan för 
distansundervisning. 
Vi har därför fått inrikta vår verksamhet på att se till att alla våra barn mår väl och skaffa fler 

ndervisningen. 
 , som då fått 

både matleveranser och medicinsk hjälp, samt löpande hjälp med mat och mediciner i 
Dolakha. Våra tidigare by-projekt har vi inte kunnat arbeta vidare med. 

 
Effekter av Föreningen för gatubarn i Nepals verksamhet under 2020 
18 barn bor på våra barnhem. De får växa upp i en trygg miljö och går i en bra skola eller 
förskola. 
Effekt: Utan barnhemmen hade de bott på gatan och många hade gått under i t.ex. 
limmissbruk. Flera av flickorna hade sålts till bordeller i Indiens storstäder. Ingen eller bara 
någon enstaka hade gått i skolan. 
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20 barn kan få växa upp hos anhöriga och gå i skola eller förskola och får hälsovård betald 
och slipper vara undernärda. 
Effekt: Utan extra hjälp hade flera av de anhöriga inte kunnat ta hand om sina barn, 
barnbarn, syskonbarn. Barnen hade varit kraftigt undernärda, flera hade avbrutit skolan i 
förtid och flera hade fåt arbeta under slavliknande förhållanden i textilindustrin eller som 
hembiträden i Indien. 

Under 2020 har ytterligare 3 studenter från fattiga byar och tillhörande låga kaster eller 
kastlösa blivit färdiga sjuksköterskor (en av dem dessut . 
Totalt har nu 14 flickor tagit examen på Medical Collage och arbetar i sina hembyar. 
Ytterligare sex studenter är kvar under utbildning varav en studerar till läkare på 
Filippinerna. 
Effekt:  Dessa unga kvinnor hade inte fått utbildning alls och byarna stå utan professionella 
krafter inom hälsovård.  

Andra studenter som föreningen hjälper till högre studier är två av flickorna som vuxit upp 
på våra barnhem, Alisha från flickhemmet och Saabi från Manjushreehemmet, och som nu 
studerar på universitetsnivå för att bli socialarbetare. 
Två unga män läser till byggnadsingenjör respektive IT-ingenjör med bidrag av oss. 
Effekt: Dessa ungdomar hade inte haft möjlighet till sådana utbildningar.  

Barnfamiljer i slumområdet Shantinagar får matransoner och 14 barn får möjlighet att gå i 
en ordentlig skola. 
Effekt: För de här barnfamiljerna handlar det om överlevnad. Mellan 30 och 70 barn från 
slummen får möjlighet att äta sig mätta och 14 får gå i en ordentlig skola. 

Särskilda pandemi-insatser
socialarbetare och sjuksköterskor som besökt svårtillgängliga och fattiga byar med 
matleveranser och hälsovård. 
Efffekt: 3 488 barn i otillgängliga och fattiga byar har fått hjälp. Genom våra insatser har vi 
undvikit undernäring dessa barn och många har fått behandling mot infektioner, skabb, 
parasiter och lunginflammationer. 

Föreningen har skickat bidrag till Chhori, som arbetar mot trafficking. 
Effekt: Genom våra bidrag har Chhori kunnat fortsätta med sitt skyddade boende för flickor 
som tagit sig ur miljöer som leder till traffickingverksamhet. 

Organisations- och personalförändringar 
Under året har en ny logotyp tagits fram och hemsidans layout har uppdaterats. 
Sedan 24/8 2020 är föreningen godkänd som gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. 
Vid årsmötet noterades: 

 Till ordförande på ytterligare ett år valdes Ylva Lilja 
 Till styrelseledamot på 2 år omvaldes Margareta Appell och Tero Lehtonen  
 Till styrelseledamot på 1 år omvaldes Anna Schavon och Ann-Christin Sundell  
 Övriga i styrelsen kvarstod ytterligare 1 år  
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 Årsmötet beslutade att utöka styrelsen med en person för 2020. 
Emilia Simons valdes in som ny ledamot på 2 år. 

 Till auktoriserad revisor valdes Lise-Lotte Sjöö från Grant Thornton och till 
lekmannarevisor valdes Gabriella Persson Turdell.  

 Till valberedning omvaldes Annica Franck och Jeanette Magnusson. 
 Beslutades att avsätta 300 000 SEK till ändamålsbestämda medel för framtida högre 

studier. 
 Månadsbidrag och donationer har mottagits på valfria belopp, anonymt eller med 

avsändarnamn. 
 

Resultat och ställning 

2020, som vi befarade skulle bli ett bekymmersamt år att nå den budgeterade intäktsnivån 
på grund av rådande pandemi, blev i stället vårt klart bästa år. Målet för insamlade medel 
var satt till 2,2 Miljoner SEK, och totalt insamlade medel uppgick slutligen till 2.699.627 SEK. 
Gåvor från framförallt privatpersoner och företag men också från andra organisationer utgör 
de dominerande bidragen. 
Föreningen har under året mottagit större ( >50.000:- SEK) gåvor/bidrag från: 
- Shellback Industries AB:  500 000:- 
- Svenska Pantbanksföreningen:   75 000:- 
- Gayatri Fund e.V.:  332 700:-  
-  752:- 
- Ulricehamns Rotaryklubb: 72 000:- 
- Handelsbankens fadderbarnsfond: 70 000:- 
- Susanne Lehtonen, Upplands Väsby: 53 900:- 
- Tero Lehtonen, Upplands Väsby: 56 800:- 
- Hans Mellberg, Lidingö:  50.000:-  
 
 
                                                                                                                              2020                     2019  
Adm.  Kostnader  (inkl. Insamlingskostnader)/Totala intäkter                  2,1%                    2,9% 
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten                                                0%                       0% 
Ändamålskostnader/Totala intäkter                                                               74%                     79% 
Totala verksamhetsintäkter                                                                    2 718 857           2 271 873 
Soliditet                                                                                                                 87%                     78% 
 

Användning av finansiella instrument och Placeringspolicy 
Föreningen har som policy att placera i finansiella placeringar med låg risk. 
De medel som föreningen lägger undan för att finansiera högre utbildning vartefter barnen 
blir äldre är för närvarande placerade på fasträntekonton i Sparbanken Rekarne. 
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Medlemmar 
Antalet medlemmar vid utgången av 2020 var 566, vilket är en ökning med 32 sedan 
föregående år. 
Under 2020 har föreningen skickat sex informationsbrev till medlemmar, faddrar och 
månadsgivare. 

Hållbarhetsupplysningar 
 
Vårt långsiktiga arbete för ett hållbart samhälle 

Föreningen för gatubarn i Nepal arbetar för att skapa rätt förutsättningar för att 
barn och ungdomar inte ska säljas och hamna i trafficking. I det arbetet har vi hög 
prioritet på flickor då traffickingrisken är mycket hög för dem.  

För att nå detta arbetar vi långsiktigt dels genom att ge barn som bor på gatan eller 
i byar på landsbygden möjlighet att gå i skolan samt att utbilda sjuksköterskor, 
barnmorskor och läkare. Kan vi bidra till att fler barn får utbildning och att färre 
mödrar dör i barnsäng ger det förhoppningsvis ringar på vattnet och fler får bättre 
förutsättningar till ett mer hållbart liv. 
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GLOBALA MÅLEN 

länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 
2030: 
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att 
främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar 
utveckling kan det här bli verklighet. I alla länder. För alla 
Källa: Globala målen 

Vårt arbete i föreningen bidrar till dessa globala mål och vi har valt att fokusera på 
följande; 

1. Ingen fattigdom 
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. 
även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. 

1.1 UTROTA DEN EXTREMA FATTIGDOMEN 

Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med 
extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-
dollar per dag*.  

3. Hälsa & välbefinnande 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

3.1 MINSKA MÖDRADÖDLIGHETEN 
Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 
förlossningar med levande barn. 

4. God utbildning för alla 

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla. 
 
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING 

Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och 
säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 
personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn 
som lever under utsatta förhållanden. 

5. Jämställdhet  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR 

Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt. 

16. Fredliga & inkluderande samhällen  
16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, MÄNNISKOHANDEL OCH 
VÅLD 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer 
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Föreningens värderingar 

Våra värderingar Respekt, Kunskap, Långsiktighet och Glädje genomsyrar allt vi gör 
vilket vi tror även bidrar till att vi når de Globala målen. 

Respekt. 

Respekt för barnens rättigheter, integritet och känslor. Respekt för Nepals kultur 
och lagar. Lagstiftningen i Nepal är generellt ett bra stöd för oss och betydligt mer 
progressiv än kulturella sedvänjor. Respekt för våra medlemmar, faddrar, företag 
och andra bidragsgivare så att deras medel används på bästa sätt utan onödiga 
administrativa kostnader. 

Kunskap. 
Barns rätt till skolgång och kännedom om sitt lands natur och kultur som t.ex. 
sång- och danstradition. Yrkesutbildning för möjlighet till egenförsörjning men 
också extra insatser för att bygga upp kunskap om mänskliga rättigheter. Att 
sprida kunskap om trafficking och hur vi kan minska risken för att flickor att 
hamna där. 

Långsiktighet. 
De barn som växer upp hos oss skall få utbildningar så de kan stå på egna ben. 
Utbildning lyfter och stärker både individ och land t.ex. utbildning till 
sjuksköterskor och barnmorskor för arbete på landsbygden där de räddar liv och 
förhindrar trafficking. 
Hjälp till självhjälp ger förutsättningar för egen försörjning till kvinnor i byar. 

Glädje. 
Att se glädjen hos barn som klarat sina skoluppgifter och stoltheten hos mödrar 
som nu kan ge sina barn en bättre framtid ger stor och innerlig glädje. 

 

Förväntad framtida utveckling 

 Insamlingsmålet för 2021 är satt till 2,2 MSEK.  
Beräknad kostnad för grundverksamheten ligger på ca 2 MSEK och vi bör därför 
kunna fortsätta att bygga upp fonden för framtida högre studier inom detta 
insamlingsmål. 

 Föreningen fortsätter sitt samarbete med Operation Nepal i Karlstad och Gayatri 
Fund i Tyskland 

 Föreningen fortsätter att planera studiebesök för våra medlemmar. 
 Föreningen har som mål att öka medlemsantalet till 600. 

Resultatdisposition 
Till årsmötet förfogande står 1 503 950 SEK. Styrelsen föreslår att till ändamålsbestämda 
medel överföres 500 000 SEK 
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Förvaltning 
Föreningen förvaltas av en styrelse på 8 personer, som arbetar ideellt. 
Från årets början fram till årsmötet den 24:e april bestod styrelsen av 
Ylva Lilja  Ordförande 
Ann-Christin Sundell Vice ordförande 
Kjell Lundberg Kassör 
Margareta Appell Ledamot 
Anna Schavon Ledamot 
Sanna Tällberg Ledamot 
Tero Lehtonen Ledamot 
Elisabet Lundberg Ledamot  
 
Efter årsmötet fick styrelsen följande sammansättning (enligt årsmötesbeslut utökades 
antalet styrelsemedlemmar för 2020 till 9) : 

Ylva Lilja  Ordförande 
Tero Lehtonen Vice ordförande 
Kjell Lundberg Kassör 
Anna Schavon Ledamot 
Sanna Tällberg Ledamot 
Ann-Christin Sundell Ledamot 
Margareta Appell Ledamot  
Elisabet Lundberg Ledamot 
Emilia Simons Ledamot 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under verksamhetsåret. 
Samtliga möten från och med 2020-05-10 har varit digitala via Teams 
2020-01-26,   6 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert var närvarande 
2020-03-15,   6 st. närvarande  - Tero Lehtonen delvis via telefon från Kathmandu 
2020-04-26,   9 st. närvarande  - Konstituerande styrelsemöte digitalt via Teams 
2020-05-10,   9 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Ida Wahlgren var närvarande 
2020-06-14,   7 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Ida Wahlgren var närvarande 
2020-07-19,   7 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert var närvarande  
2020-08-23,   7 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Ida Wahlgren var närvarande 
2020-09-20,   6 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Ida Wahlgren var närvarande 
2020-10-25,   9 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert var närvarande 
2020-11-22,   7 st. närvarande  - Ida Wahlgren och Anneli Dahlgren var närvarande 
2020-12-20,   8 st. närvarande  - Eva Holmberg Tedert och Anneli Dahlgren var närvarande 
 
I valberedningen har ingått Annica Franck och Jeanette Magnusson. 
Auktoriserad revisor är Lise-Lotte Sjöö, Grant Thornton, Gävle och lekmannarevisor Gabriella 
Persson Turdell.  
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Resultaträkning 
 

 Not 2020 2019 
 

Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter  81 700 78 000 
Gåvor 2 2 588 835 2 158 414 
Bidrag 2 29 092                               0 
Nettoomsättning                       0           17 225 
Övriga intäkter    
Summa verksamhetsintäkter  2 699 627 2 253 639 
    
Verksamhetskostnader    
Ändamålskostnader  2 010 344 1 800 258 
Administrationskostnader  58 368 66 771 
Summa Verksamhetskostnader  2 068 712 1 867 029 
    
Verksamhetsresultat    
    
Övriga intäkter och liknande resultatposter 4 19 230 18 233 
                                            
Summa resultat från finansiella investeringar  19 230 18 233 
    
Resultat efter finansiella poster  650 145 404 843 
    
Skatt på årets resultat  0 0 
    
Årets resultat  650 145 404 843 

 
 
  

Förändring ändamålsbestämda medel    
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)  650 145 404 843 
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år  0 0 
Ändamålsbestämning av medel  500 000 300 000 
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat 
kapital 

 150 145         104 843 
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Balansräkning 
 
Tillgångar 
 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 
Donerade varor  0 0 
Kortfristiga placeringar  3 600 000 3 200 000 
Kassa och bank  986 139 888 985 
Summa omsättningstillgångar  4 586 139 4 088 985 
Summa tillgångar  4 586 139 4 088 985 

 
Eget Kapital och Skulder 
 

Eget kapital      
Ändamålsbestämda medel    2 500 000 2 200 000 
Balanserat kapital    1 503 950 1 153 805 
      
Skulder      
Erhållna men ej nyttjade bidrag  5  582 189 735 180 
      
Summa eget kapital och skulder    4 586 139 4 088 985 
      

 
 

Förändring av eget kapital 
 

 Ändamålsbestämda 
medel 

Balanserat Kapital Totalt eget kapital 

Ingående balans 2 200 000 1 153 805 3 353 805 
Ändamålsbestämt av 
givaren 

0 0 0 

Ändamålsbestämt av 
styrelsen 

0 0 0 

Ändamålsbestämt av 
årsstämman 

300 000 -300 000 0 

Utnyttjande 0 0 0 
Årets resultat  650 145 650 145 
Utgående balans 2 500 000 1 503 950 4 003 950 
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Noter 
 
Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Insamlingsorganisationens redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för 
årsredovisning.  
Redovisningsprinciperna är oförändrade. 
 
Intäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.  
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas.  
 
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.  
 
Medlemsavgifter omfattar inbetalning för medlemskap i Insamlingsorganisationen. 
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den 
tidsperiod som avses.  
 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde 
utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller erhållet bidrag. Om 
tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om 
villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.  
 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkter när de erhålls.  
 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna 
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.  
 
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget avsett att täcka.  
 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller 
kommer få.  
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer 
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. 
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Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls, insamlings, - och 
administrationskostnader.  
 
Ändamålskostnader består av den verksamhet som utförs av Child Help and Care Center, 
Manjushree Child Care Center samt Karuna Child Care Center, liksom kostnader för Medical 
Collage studenter, hjälp till barn på gatan, by-projekt och ersättningar till lokal personal 
utbetalt via andra organisationer eller direkt av Eva Holmberg Tedert eller Ida Wahlgren.    
Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom ändamålet 
räknas till ändamålskostnader. 
De medel som överförs till ovanstående organisationer redovisas som ändamålskostnader då 
de överförs.  
 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på 
administrationskostnader är kostnader för bank, registrering för 90-konto samt 
administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/värvning eller 
insamling hänförs den till administration.  
 
Balansräkningen 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. 
 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg 
för direkta transaktionsutgifter.  
 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 
princip, dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  
 
Not 2  Insamlade medel 

Gåvor och bidrag som redovisats i 
resultatsräkningen 

 2020 2019 

Privatpersoner  1 098 294 984 698 
Försäljning                    0 17 225 
Organisationer         590 034       530 782 
Företag  929 599 642 934 
Medlemsavgifter  81 700 78 000 
Summa verksamhetsintäkter  2 699 627 2 253 639 
    

 
Not 3 Anställda 
Föreningen har inga anställda. Inga ersättningar har betalats ut till medlemmar eller 
styrelseledamöter.  
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Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2020 2019 
Räntor  19 230 18 233 
Förlust avyttring fondandel  0 0 
Summa  19 230 18 233 

 
Not 5 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
Posten består av följande bidrag:                2020              2019 
1. Anonym givare med följande villkor: 
     En Student på Medical College, Framtida yrkesutbildning för  
     flickorna på flickhemmet, Grundutbildning till ett antal  
     skolungdomar. Ungefär en tredjedel av vardera. 
     Donation på 1.000.000 och ytterligare 25 000 år 2017  
      140 010 har använts år 2018. 
      123 901 har använts år 2019.               
      98 900 har använts år 2020             437 189        536 089 
2.  Privat givare för framtida yrkesutbildning för barn på 
      flickhemmet med hörselproblem. 
      Donation på 25 000                25 000          25 000 
3.  Privat givare till förebyggande syfte för fattiga familjers barn  
     skolgång, t.ex. genom utdelning av getter 
     Donation på 60 000 
     20.000 har använts 2017                
     20 000 har använts 2020               20 000          40 000 
4.  Roland Per Förvaltning AB 
     Donation på 100.000 för framtida högre utbildning på  
     flickhemmet              100 000        100 000 
5.  Bidrag från Forum Syd   
     Förstudie utbildning för antitrafficking. 
     Bidrag på 62 000 varav 22 175 använts år 2018 
     5 734 återbetalades år 2019                
     4 999 återbetalades och 29 092 användes 2020                        0          34 091 
                             
Summa               582 189        735 180 
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Styrelsens underskrifter     Västerås 2021-03-15 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Ylva Lilja,  Ordförande    Tero Lehtonen,  Vice ordförande 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Anna Schavon   Ann-Christin Sundell 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Elisabet Lundberg   Sanna Tällberg 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Kjell Lundberg, kassör   Margareta Appell 
 
 
_________________________________ 
Emilia Simons 
 
 

 

 

 

Revisionsberättelse 

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021- 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Lise-Lotte Sjöö   Gabriella Persson Turdell 
Auktoriserad revisor, Grant Thornton  Lekmannarevisor 
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