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BarnSamariten är en kristen bistånds- och hjälporga-
nisation som grundades 1980. Vår värdegrund vilar på 
en kristen människosyn om alla människors lika värde 
och på FN´s konvention om barns rättigheter.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet. Vår 

primära målgrupp är barn. Alla barn har rätt att få vara trygga 

och att få vara barn. Därför sätter vi alltid barnet i fokus. Våra 

insatser sker på gräsrotsnivå, nära barnen och deras familjer. På 

så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som för 

hela samhället. Vi arbetar för barns rätt till utbildning, omsorg 

och hälsa.

Vårt mål är att samarbeta med lokala inhemska organisationer 

eller församlingar som engagerar sig för de utsatta i samhället.  

Ett lokalt nätverk av brinnande människor som lever nära dem 

som får hjälp. Vi vill gå hand i hand med våra samarbetspartner  

i deras värdefulla insats för sitt eget folk. Det är de som är ägare 

av projekten och BarnSamariten finns med som inspiratörer, 

finansiärer, rådgivare och partner. Vi arbetar främst i Etiopien, 

DR Kongo, Brasilien och Zambia.

Vi vill vara med och påverka för en bättre värld!
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Följ oss gärna

BarnSamariten har 90-konto som kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Det betyder att vi 
uppfyller högt ställda krav och att årliga kontroller 
görs av vår verksamhet. Du kan stödja barns möj-
lighet till en bättre framtid genom att ge en gåva. 
Vi tar även emot minnesgåvor och testamenten.
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V
år familj har under några år peri-
odvis öppnat vårt hem för utsatta 
barn i Sverige genom socialtjänsten. 
Det är för oss ett sätt att göra skill-

nad precis där vi finns och vi vet att behoven 
är stora. En vårdag hade jag med ett av de 
två barnen ute i trädgården för att förbereda 
mina planteringslådor. Hon frågade gång på 
gång om det verkligen skulle bli blommor av 
de pyttesmå frön som låg i den lilla papper-
spåsen. Jag berättade och visade bilder på 
blommorna som skulle bli till av dessa små 
frön om de fick vatten, sol och näring. Tanken 
svindlade när jag förklarade hur innehållet 
under de kommande månaderna skulle om-
vandlas till en färgsprakande blomsterrabatt. 
Hon begrundade fröerna och hjälpte mig att 
med varsam hand lägga dem i den varma jor-
den. Att göra en liten fåra med en pinne och 
sedan peta ner frön, vilken hoppfull handling.
På samma sätt som frö ger hopp om blom-
mor så vet vi att de frö som vi sår i människor 
ger hopp om en bättre morgondag. Historien 
visar tydligt hur stora förändringar börjar i 
det lilla, ofta genom människors mod, enga-
gemang och hängivenhet. Därför är det extra 
roligt att lyfta fram de projekt som vi stöder 
där människor i nutid tagit initiativ som ger 
ringar på vattnet till förändring.
 
Jag var på väg till Kalala i Etiopien och satt 
ganska bekvämt i jeepen som tog oss ut på 
den vackra landsbygden. På väg uppför ber-
get såg jag flera kvinnor och barn med böjda 
ryggar. På ryggarna bar de tunga korgar med 
ved. Med sig hade de också små barn. Detta 
etsade sig fast i mitt minne och är något jag 
har sett många gånger efter det. Att utföra 
tunga vardagssysslor och samtidigt ta hand 
om barn och försörjning är vardag för många 
kvinnor i världen, speciellt i länder som 
Etiopien där halva befolkningen lever under 
fattigdomsgränsen. 

Under många år har BarnSamariten arbetat 
för utsatta barn och familjer. I den här infor-
mationstidningen vill vi dela med oss av vårt 
hjälparbete. Ni får bland annat läsa om goda 
initiativ i Etiopien som förebygger barnäk-
tenskap genom utbildning. Några flygtimmar 
bort från Etiopien, i DR Kongo, påminns vi 
om en annan verklighet. Ett land där det kon-
fliktrelaterade, sexuella våldet mot kvinnor 

och barn fortsätter. Naturtillgångarna är 
stora, men trots det plågas invånarna av svår 
fattigdom. Ni möter Amani, nio år, som levt 
som sexslav på bordeller i DR Kongo under 
två år. Hon är nu fri och bor i ett av våra Safe 
House. Ett projekt i samarbete med freds-
pristagaren 2018, Dr Denis Mukwege. 

I våra samarbetsländer slås jag av hur avgö-
rande jämställdhetsfrågan är om fattigdom 
och utanförskap ska kunna förebyggas. En 
kvinna som får utbildning ser även till att 
hennes barn får gå i skolan. En kvinna som får 
redskap att försörja sig skapar goda förut-
sättningar för hela familjen. Att ge kvinnor en 
möjlighet till försörjning är en av nycklarna 
för att ingjuta hopp och framtidstro hos dem 
som förlorat allt. 

Det senaste av våra projekt finns i Mpongwe, 
Zambia. I byar runt Mpongwe tippas tonvis 

av alkoholhaltiga avfall varje vecka, avfall 
som fattiga människor använder för att stilla 
hunger och för en stund glömmer den bistra 
verklighet de lever i. Vårt arbete syftar till att 
förebygga missbruk bland barn och vuxna 
genom att upplysa om alkoholens negativa 
konsekvenser för den enskilda individen, 
familjen och samhället i stort. 

Jag brukar säga att vi ser den fulla bilden 
av BarnSamaritens insatser när vi kommer 
ut på fält och möter mottagarna av hjälpen. 
Bakom insatserna står ideella, anställda och 
samarbetsorganisationer som genom sina 
ord, händer, böner och handlingar, envist 
och tydligt arbetar för utsatta människor i 
sin närhet. De har haft modet och viljan att 
gå en extra mil när det behövts. De tar hand 
om föräldralösa barn, bygger skolor, räddar 
barn från sexslaveri, hjälper missbrukare ut 
i frihet och ger trygghet och omsorg till de 
sjuka och svaga. De gör det inte för att bli 
uppmärksammade utan för att de vill beröra 
människor med Guds kärlek, medmänsklig-
het och barmhärtighet. 
 
Jag hoppas att denna informationstidning 
ska de dig en inblick i vårt hjälparbete och 
att den motiverar dig att vilja vara med. Tänk 
att våra handlingar kan få ge framtidstro och 
hopp för någon annan.

De har haft modet 
och viljan att gå 
en extra mil när 

det behövts

”

Britt-Marie Ström
Verksamhetsledare

Där det finns kärlek
finns det hopp
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Vårt
Uppdrag

UTBILDNING  
Alla barn har rätt att gå i skolan. Kunskap är en förutsätt-
ning för att människor ska vara aktiva samhällsmedborgare 
som känner till och kan tillvarata sina demokratiska rättig-
heter. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet 
men fortfarande finns det 260 miljoner barn i världen som 
inte går i skolan, majoriteten av dem är flickor. BarnSamari-
tens insatser bidrar bland annat till att flickor får sin rätt till 
utbildning tillgodosedd och ges därmed större möjlighet att 
bestämma över sina egna liv. Utbildning bryter utanförskap 
och öppnar dörrar till nya framtidsmöjligheter för barn och 
deras familjer. Projekten riktar sig till barn och ungdomar 
som inte tidigare haft möjlighet att gå i skolan, främst på 
grund av fattigdom. Genom våra insatser medvetandegör 
och utbildar vi även människor om alkoholens och narko-
tikans negativa konsekvenser eftersom alkoholism och 
drogmissbruk drabbar hela familjen, inte minst barnen.

HÄLSA OCH SANITET 
BarnSamariten stöder förebyggande hälsovårdsarbete där 
den primära målgruppen är kvinnor och barn. I DR Kongo 
ges hälsovård, samtalsstöd och rehabilitering till våldtagna 
kvinnor och barn. I nordöstra Brasilien stöder vi en flytande 
sjukvårdsklinik som bidrar till att ge sjukvård och hälsovård 
till ett fattigt öfolk. Vid skolor, som vi understöder i Etiopien, 
erbjuds regelbundna hälsokontroller för eleverna. Alla elev-
er får del av statliga vaccinationskampanjer.  

Hälsa och sjukvård är ett viktigt sätt att stärka, trygga och 
hjälpa människor som är ut satta på grund av exempelvis 
fattigdom. 

FÖRSÖRJNINGSMÖJLIGHETER 
I stora delar av världen har kvinnor och flickor sämre 
status än pojkar och män. Mödrar har en nyckelroll när det 
kommer till hållbar förändring. När mammor får utbildning, 
möjlighet till självförsörjning och kunskap om sina rättighe-
ter satsar de på barnen och därmed också på familjen. Insat-
serna inom självförsörjning syftar till att stödja människor 
i deras ambition att utveckla försörjningsmöjligheter så 
de kan stå på egna ben. Verksamheterna är kopplade till 
yrkesutbildning och alfabetisering. Flera av mottagarna av 
kor och getter har beskrivit att djuren blivit deras försäkring 
i svåra tider. Yrkesutbildning samt ko- och getprojekt, är 
insatser som påverkar över tid.

TRYGGHET OCH SKYDD 
BarnSamariten arbetar för att fler barn ska få växa upp i 
trygghet. Det handlar om att ge föräldrar stöd i sitt föräld-
raskap och att skapa trygga mötesplatser för barn. Förebyg-
gande insatser görs för att motverka och förhindra att barn 
utsätts för övergrepp. Trygghet är inte bara en känsla – det 
är en rättighet. Alla barn har rätt att växa upp under trygga 
omständigheter och att skyddas mot våld och övergrepp.

BarnSamariten delar in arbetet i fyra fokusområden; utbildning, hälsa och sanitet, försörjning, trygghet och 
skydd. BarnSamariten sätter barnen i centrum. Från utsatthet, fattigdom och otrygghet får mottagaren för-
utsättningar till utveckling och förändrade livsvillkor, där grundläggande behov blir tillfredsställda och de kan 
leva i trygghet. Ett hjälparbete där vi tillsammans med våra partners arbetar för en bättre värld.
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Vår vision -

De globala målen

Trygghet och ett värdigt  
liv för alla barn

BarnSamaritens vision är en fortsättning på  
BarnSamaritens grundtanke om en bättre värld för  
alla barn. Genom BarnSamaritens insatser sätts  
barnen i centrum och de får uppleva barmhärtighet, 
rättvisa och respekt. Ett hjälparbete, där både ande,  
kropp och själ är integrerat.

VÅR VÄRDEGRUND 
BarnSamaritens värdegrund, det vill säga grunden för 
våra värderingar, vilar på en kristen människosyn om  
alla människors lika värde och FN´s konvention om  
barnets rättigheter.

VÅRT UPPDRAG
Vi tror på människans inneboende kraft och arbetar  
för att människor genom våra långsiktiga insatser får 
redskap att själv bygga sin framtid.

FINANSIERING
Största delen av våra insamlade medel kommer från 
privatpersoner, våra trogna gåvogivare utgör  
grunden för våra hjälpinsatser. Även second hand 
butiker, företag, stiftelser och församlingar har en  
betydande roll för att vi ska kunna hjälpa.

2015 antog FN:s generalförsamling de globala målen för att 
världens länder skall uppnå en socialt, miljömässigt och ekono-
miskt hållbar utveckling fram till 2030. För BarnSamariten är 
följande mål extra viktiga i vårt arbete:

Mål 1   Ingen fattigdom

Mål 2   Ingen hunger

Mål 3   God hälsa och välbefinnande

Mål 4   God utbildning för alla

Mål 5   Jämställdhet

Mål 6   Rent vatten och sanitet för alla

Mål 10   Minskad ojämlikhet

Mål 16   Fredliga och inkluderande samhällen

5
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Vi gör skillnad  
för flickors framtid 
Hygienpaket & hälsokontroller 
Menstruation ska inte vara ett hinder för flickors möjlig-

het till utbildning. Risken att flickor gifts bort tidigt ökar 
när de inte får gå i skolan. För några år sedan insåg vi att 
många flickor uteblev från skolan under sin menstrua-
tion. Då föddes idén om ett hygienpaket som innehåller 
trosor, bindor, smärtstillande medicin, vaselin och olja. 
När flickorna fick denna hjälp kom de tillbaka till skolor-
na. Hygienpaketen delas ut en gång i månaden och har 
stor betydelse för flickornas närvaro i skolorna. I skolan 
blir de medvetna om sina rättigheter och stärks som 
individer. För varje år en flicka går i skolan ökar hennes 
framtida inkomst med cirka 10%, enligt FN.  

Barnäktenskap förhindras genom utbildning  
Enligt Unicef är nästan en av fem flickor i världen gifta 
innan de fyllt 18 år. Flickor som tvingas in i barnäkten-
skap måste ofta sluta skolan och riskerar att hamna i 
fattigdom. Fattigdom är en stor anledning till att föräld-
rar gifter bort sina barn. Risken att utsättas för barnäk-
tenskap är allra störst för flickor som kommer från fattiga 
förhållanden på landsbygden och som inte fått tillgång 
till utbildning. De ser ofta äktenskap som det bästa sättet 
att trygga sin dotters framtid. Generellt gifter sig inte 
barn som fortfarande går i skolan, därför är utbildning ett 
effektivt sätt att förhindra barnäktenskap.

Många flickor i världen, framför 
allt i låginkomstländer, går ett 
svårt liv till mötes. På landsbyg-
den i bland annat Etiopien anses 
flickorna vara mindre värda 
och många får vara hemma och 
hjälpa till med hushållet i stället 
för att gå i skolan. Vi vill arbe-
ta för allas rätt till utbildning, 
därför är vårt krav att det i våra 
byskolor ska finnas lika många 
flickor som pojkar. Vi vill stärka 
flickors rättighet och möjlighet 
till utbildning.

Ayni berättar att innan hon fick 
hygienpaketen varje månad så 
stannade hon hemma under sin 
menstruation då hon saknade 
bindor och trosor. Nu kan hon 
gå i skolan varje dag precis som 
killarna och är mycket glad för 
hygienpaketen:

 - De hjälper mig att slutföra mina 
studier, säger Ayni.

BarnSamaritens hygienpaket 
underlättar livet för flickor som 
fått sin menstruation så att de 
kan gå i skolan. Köp ett hygien-
paket för 400 kr som delas ut 
varje månad under ett helt år!

SÅ KAN DU HJÄLPA!

www.barnsamariten/gavoshop.se

ETIOPIEN

6
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ETIOPIEN

Utbildning, en
väg ut ur fattigdom
Utbildning är det mest effektiva 
sättet att ta sig ur fattigdom. 
Ändå saknar miljontals barn 
möjlighet att gå i skolan. Vi jobbar 
för att ge fler barn en plats i ett 
klassrum. Fattigdom är en av de 
främsta orsakerna till att barn 
saknar tillgång till utbildning. Är 
du flicka så minskar dina möjlig-
heter ytterligare. 

B
arn som hamnar utanför skolan 
löper större risk att leva ett liv i 
fattigdom, dras in i kriminalitet 
eller giftas bort. Utbildning är 

det absolut effektivaste sättet att bryta 
fattigdom och utanförskap. Barn som 
kan läsa, skriva och räkna får makt över 
sitt eget liv och sin framtid.
I Etiopien finns ca 105 miljoner invånare  
och cirka 50 % av landets befolkning är 
analfabeter. BarnSamariten samarbe-
tar med den lokala organisationen 3D 
Hope for Tomorrow. Organisationen är 
erkänd av staten och har ett stort för-
troende hos kommuner, lokala byäldste 

och byledningar. Och har mottagit pris 
för sina väl fungerande byskolor.
BarnSamariten understöder fem by-
skolor på landsbygden utanför Hawassa. 
Drygt 3 000 elever är inskrivna i bysko-
lorna från årskurs 1 – 8. Målet är att det 
ska vara lika många flickor som pojkar 
på skolorna. Drygt 300 elever finns i 
förberedande verksamhet, förskolor. 

Tack vare byskolorna kan eleverna på 
landsbygden få möjlighet att studera 
och även gå vidare till högre studier 
efter grundskolan eller få yrkesutbild-
ning vilket ger trygghet och en bättre 
framtid. Skolmaterial och skoluniform 
är kostnadsfritt för eleverna. Om någon 
av eleverna kommer från extra utsatta 
familjer kan de få hjälp med mat för sin 
överlevnad. Det är företrädesvis famil-
jer där föräldern är ensamstående och 
med många barn att försörja. För dessa 
familjer har matpaketen varit avgörande 
för deras överlevnad. Den högsta barna-
dödligheten har låginkomstländerna  
i Afrika, däribland Etiopien och  
DR Kongo. För de elever som vill 
fortsätta till högre studier men inte har 

råd har man inrättat ett extra skolfad-
derstöd som är helt avgörande för att 
eleverna ska kunna studera vidare. De 
elever som får del av detta bidrag kom-
mer från mycket fattiga familjer. 

Hälso- och sjukvården som är kopplad 
till skolan har bidragit till att förebygga 
sjukdomar och smittspridning och även 
hjälpt elever som varit allvarligt sjuka att 
komma till läkare och sjukhus. Malaria, 
tbc, mask i magen, diarréer och andra 
infektionssjukdomar är vanligt ute på 
landsbygden, där byskolorna ligger. Alla 
elever får del av de statliga vaccina-
tionskampanjerna. Hälsovårdsinsats-
erna behövs som en del av utbildnings-
projekten. Även upplysande verksamhet 
bedrivs av 3D:s personal. Informationen 
riktar sig till elevernas föräldrar och 
handlar bland annat om hälsovård,  
hiv/aids, könsstympning, barnäkten-
skap, familjeplanering och drogers 
negativa påverkan. 

Tillgång till utbildning är en rättighet för 
alla barn i världen, men inte alltid  
en möjlighet.
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Ett möte med
goda förebilder

Min dröm – att bli lärare

T
eshite Toshora och Tariku 
Kassamo har varit vänner sedan 
de var små och gick i byskolan 
i Harru tillsammans. Idag är de 

båda gifta. I samband med att de gifte sig 
ville de ge sina fruar en uppmuntran. De 
vädjade till dem att börja studera för att 
lära sig om sina rättigheter och att läsa 
och skriva. Deras fruar hade inte fått 
tillåtelse att gå i skolan tidigare. Teshite 
och Tariku drömmer om att vara kvar i 
sin hemby men vill lära sig ta hand om 
jordbruket på ett effektivare sätt så 

att det kan ge familjerna trygghet och in-
komst. De har studerat biologi och matte 
och ser att de har stor nytta av sina kun-
skaper i sitt vardagliga liv. De båda säger 
att de vill inget hellre än att deras egna 
barn ska få gå i skolan när det blir dags. 
Jag fascinerades av deras berättelse och 
inser att de är banbrytare. Att de som 
män uppmuntrar sina fruar till studier är 
ovanligt. Jag frågade dem om deras pap-
por skulle gjort samma sak för sina fruar  
när de var unga. Då skrattade pojkarna 
och sa att det hade varit otänkbart. 

- En kvinna ska ju egentligen vara hemma 
och ta hand om hushållet och föda barn, 
inte gå i skolan, svarade Teshite.
Vi pratade en stund och jag berömde 
dem för att de låter sina fruar studera 
och sa att de blir förebilder för andra 
män. De tackade från hela sitt hjärta för 
att de fått gå i skolan och för vad skolan 
betyder för byfolket och för hela deras 
familj. Idag kan vi sköta vår ekonomi och 
vi förstår hur vi kan få vårt jordbruk att bli 
inkomstgenererande tack vare de kunskaper 
vi fått i skolan, avslutar Tariku.

12-åriga Aster har tagit på sig 
sin skoluniform och bär den med 
stolthet. Hon är ett av fem syskon. 
Sedan hennes mamma avled har hon 
tagit stort ansvar i hemmet. Aster 
uttrycker hur tunga och arbetsam-
ma dagarna är och att det är jobbigt 
att bära hem ved och vatten före 
och efter skolan varje dag. Samtidigt 
säger hon att det är tack vare skolan 
som hon orkar, för skolan ger henne 

hopp att få det bättre än hennes för-
äldrar när hon blir stor.  Aster säger: 
- Skolan kommer att förändra hela mitt 
liv. Jag ber varje  dag till Gud att jag ska 
få gå i gymnasiet också. Pappa har inga 
pengar men jag kanske kan få hjälp 
ändå, har mina lärare sagt. Jag dröm-
mer om att bli lärare och jag vill få ett 
jobb så jag kan ta hand om min familj 
och lära andra att läsa och skriva.

ETIOPIEN
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Etiopien är ett av världens fatti-
gaste länder. Här är torka, brist på 
rent vatten och toaletter ett pro-
blem. BarnSamariten arbetar för 
att förse byskolorna med vatten 
och separata toaletter för pojkar 
och flickor. Toaletterna är extra 
viktiga för att flickor i puberteten 
ska kunna vara på skolan. 

Många flickor tvingas vara hemma från 
skolan. De måste gå långa sträckor varje 
dag för att hämta vatten till sin familj. 
Det är ett tungt och slitsamt arbete. Där 
det inte finns brunnar tvingas människor 
att använda vatten från floden och regn-
vatten. Vattnet är ofta förorenat och 
många blir sjuka av att dricka det. 

Etiopien är ett land som drabbats hårt 
av torka. Med anledning av detta beslöt 
vi att tillsammans med vår partner dra 

vatten till de byskolor som vi understö-
der. Idag kan eleverna dricka vatten, 
tvätta sina händer och ta med sig vatten 
hem i vattendunkar. När inte det vattnet 
räcker bidrar vi till att transportera vat-
ten till byskolorna. Mobila vattentankar 
sätts upp för att skydda och förebygga 
sjukdom och smittspridning. Projektet 
bidrar till att förbättra barnens hälsa 
och utveckling. 

Idag finns det även ett odlingsprojekt 
kopplat till några av byskolorna. Tanken 
är att detta projekt skall ge familjer-
na värdefulla kunskaper i sina egna 
lantbruk. De flesta familjerna i regionen 
lever av småskaligt jordbruk. Vi har 
bidragit till inköp av träd, plantor och 
frö. Då skolområdena, som kommunen 
har ställt till vårt förfogande, är stort 
och det finns mycket plats att plantera 
fruktträd, grönsaker, majs m.m. Med 
jämna mellanrum är det matbrist och 

jordbruksprojektet är till stor hjälp även 
under dessa perioder. Målsättningen 
är att skörden på sikt även ska vara till 
hjälp för driften av skolorna då man 
hoppas kunna sälja en del av skörden.

Worknesh Wotango Hama
Verksamhetsansvarig 3D
Etiopien

Vatten och toaletter  
till skolbarn i Etiopien
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Kor och getter
till fattiga familjer
Många familjer lever i extrem 
fattigdom och då kan en get eller 
ko göra stor skillnad. De fattiga 
familjer som lever på landsbygden 
i Etiopien drabbas ofta av torka 
och missväxt. Följden av detta 
blir sjukdomar, undernäring och i 
vissa fall död. 

Under ett antal år har BarnSamariten 
tillsammans med vår partner 3D, gett 
några av de allra fattigaste familjerna i 
regionen en mjölkko eller getter. Denna 
form av hjälp är konkret och den ger 
familjemedlemmarna näring i form av 
mjölk samt inkomst i form av kalvar och 
killingar. Våra medarbetare, tillsammans 
med byledare och kommunledare, avgör 
vilka som behöver en ko eller getter. De 
känner folket bäst och vet var behoven 
är mest akuta.

På besök hos familjen Buta. Vi har 
besökt BarnSamaritens första skola i 
Etiopien, Kalalaskolan. På vägen ner 
från berget, där skolan ligger, bor några 
familjer som har fått en ko eller get som 
hjälp till sin försörjning. Vi närmar oss 
en hydda och en mager man möter oss 
i dörröppningen. Vi blir inbjudna och 
mannen som heter Bizna bjuder oss 
på traditionellt kaffe med socker och 
härsket smör. Vi sätter oss på träpallarna 
vid sidan av den öppna elden där kaffet 
kokas. Bizna berättar sin historia. Han 

var gift med Marta och tillsammans fick 
de sex barn. Marta blev hastigt sjuk och 
avled. Han blev ensam kvar med barnen. 
För att klara av situationen gifte han om 
sig med en ny kvinna och fick även hen-
nes tre barn att försörja. Efter en tid blev 
Bizna allvarligt sjuk och mycket svag. 
Han blev liggande och kunde inte bidra 
till försörjningen. Läkaren på kliniken sa 
att det inte fanns mycket att göra. Han 
kunde inte längre arbeta och barnen 
blev undernärda och sjuka. Den nya frun 
samlade ved och hämtade vatten och 
tiggde från andra, men det var svårt. 
Läraren på skolan fick höra talas om fa-
miljen och gjorde hembesök tillsammans 
med byns ledare. De beslöt att skriva 
och fråga om möjlighet för familjen att få 
en ko. Familjen svalt och var sjuka och en 
ko skulle betyda mycket. 
Bizna berättar:
 - Kon blev vår räddning och gav oss nytt 
hopp. Jag vet inte hur jag ska kunna tacka 
er för denna värdefulla gåva. 

Han reste sig upp på sina svaga ben 
och kramade mig med den lilla kraft som 
fanns och ögonen var tårfyllda. Efter en 
liten stund kom barnen från skolan. De 
var fina i sina uniformer och jag kände 
igen dem från besöket jag gjort på skolan 
tidigare under dagen. De bytte till sina 
vanliga kläder och vek ihop sina skol-
uniformer. Den yngsta flickan tittade 
nyfiket på mig och efter en liten stund 
sökte hennes lilla hand min hand. Hon Britt-Marie Ström

ETIOPIEN

kom närmare och lutade sig mot mig. 
Jag tog henne i min famn, fortsatte 
samtalet med Bizna och frågade om 
mjölken räckte som kon gav. Han sa att 
den ger alla barnen mjölk och att de kan 
sälja det som blir över eller byta mot 
annan mat. Bizna berättade även att kon 
hade fått tre kalvar och att de vid tiden 
för mitt besök var med en grannes kor 
ute på bete. Han berättade vidare att 
när ett av barnen blev väldigt sjuk kunde 
de sälja den ena kalven och ta barnet till 
sjukhuset och få mediciner för pengar-
na. De andra två kalvarna behåller de 
för att kunna sälja dem senare om de 
behöver. Innan jag lämnade hyddan och 
familjen uttryckte de alla sin tacksamhet 
över kon som blev deras räddning. De 
tackade för att barnen får gå i skolan 
och lovade att de ska låta sina flickor 
slutföra grundskolan och om möjligt 
studera vidare om de önskar det. Bizna 
själv är analfabet och han drömmer om 
att barnen ska få slutföra skolan och att 
de ska få ett bra arbete så de ska kunna 
försörja sig när de blir äldre. 
Drömmar är viktiga för att klara av 
vardagen om den är tung. Det är en 
oerhört stor skillnad mellan att fly och 
att drömma. Man flyr för att slippa verk-
ligheten och drömmer för att orka leva 
kvar i den. Bizna och familjen har fått 
drömmar om en bättre framtid. ♥
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1 Den fattiga familjen 
ansöker om en ko 

eller get. Byledningen 
tillsammans med vår 
partner väljer ut vilka 
familjer som är i störst 
behov av hjälpen.

2 Veterinärer tryggar 
att djuren är friska 

innan de fraktas till 
byn från den lokala 
boskapsmarkna-
den eller lokala 
bönder.

3 Familjen får utbild-
ning i djurskötsel och 

hållbart jordbruk.

4 Kon och geten ger så 
småningom kalvar, 

killingar och mjölk som 
familjen kan använda och 
sälja eller byta mot  
andra varor.

5 Inkomsten gör att barnen 
kan gå i skolan, familjen 

kan köpa mediciner, renovera 
sin hydda/hus. Djuren blir 
som en livförsäkring 
för familjerna om 
någon blir sjuk och 
behöver akut vård.

6 Kon får kalvar, get-
terna får killingar 

som kan säljas för att 
familjen ska få en bättre 
livssituation. De kan 
sedan köpa andra djur, 
grödor eller sådant som 
de behöver.

SWISHA 100 kr
till 901 13 05

för att ge ett bidrag 
till en KO eller GET
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Så började det

När du köper en gåva i vår gåvoshop på hemsidan, får du ett gåvobevis att ge bort i samband med födelsedag, 
examen, dop, bröllop eller annan högtid. Gåvobeviset är en fin present, samtidigt som det gör skillnad för barn och 
familjer i  utsatta situationer. Utforma gåvobeviset genom att välja mellan olika motiv och skriv din egen hälsning. 
Välj om gåvobeviset ska mejlas eller skickas med post.

Mer information och fler 
alternativ på gåvor finner 
du i vår gåvoshop på  
www.barnsamariten.se

Ett gåvobevis, en gåva med extra omtanke!

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en fattig familj i Etiopien en get.

Geten ger näringsrik mjölk och killingarna kan säljas för att ge familjen en inkomst

att använda till mat, mediciner och skolavgifter.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en fattig familj

matpaket som hjälp till sin försörjning. Barn drabbas hårdast av matbrist,

när de inte får näring påverkas deras utveckling.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en symaskin

till en ung kvinna i DR Kongo efter avslutad yrkesutbildning. Tack vare

symaskinen kan hon starta ett eget företag och försörja sina barn.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en elev från

en fattig familj i Etiopien allt nödvändigt skolmaterial för ett läsår.  
Utbildning är en väg ur fattigdom.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att rädda flickor från barnsexhandeln i

DR Kongo. Flickorna återfår sin värdighet och börjar drömma om en ny framtid.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

BarnSamariten grundades 1980 
av Tore och Kerstin Kratz. På 
grund av Tores svåra uppväxt 
kunde han identifiera sig med 
barn som fått uppleva fattigdom, 
misshandel och utanförskap.  
Detta ledde till ett stort engage-
mang för barn i främst Brasilien 
och i Sverige. 

En lång och smärtsam histioria  
Tore föddes i Gällivare 1929. När Tore 
var åtta år blev hans pappa blind och 
kunde inte längre försörja familjen. De 
levde i fattigdom och Tores mamma 
flyttade sin man till ett ålderdomshem 
där han så småningom avled. Tore ville 
hon bli av med därför såg hon till att han 
kom till en uppfostringsanstalt i Kalix, 
endast nio år gammal. Här mötte Tore 
den hårda verkligheten där misshandel 
och övergrepp hörde till vardagen. Tore 
fick stanna på uppfostringsanstalten 
tills han var 15 år gammal med endast 
ett par hembesök varje år. Minnena 
från denna tid satte djupa spår i hans liv. 
När han kom hem efter åren på upp-
fostringsanstalten var det inte sig likt. 
Hans mamma hade gift om sig med en 
mycket svartsjuk man som från första 
stund började att misshandla Tore. Han 
blev utslängd hemifrån och fick klara sig 
själv. Tores liv är en lång och smärtsam 
historia. Vid 18 års ålder hamnade han

på ungdomsfängelse, detta blev start-
skottet för en tid av fängelse, missbruk, 
ensamhet, misshandel och flykt. Det 
skulle ta 18 år innan Tore blev fri.

Fri från drogmissbruk  
En septemberdag 1963 kom att föränd-
ra hela hans liv. Tore satt i ett fängelse i 
Karlstad och hade gett upp hoppet. Han 
ville inte leva längre och han hade inte 
någon familj, han var ensam. Tore fick 
en dramatisk frälsningsupplevelse en 
kväll i sin fängelsecell. Han upplevde att 
Gud mötte honom och han fick uppleva 
befrielse från drogmissbruk och depres-
sion. Från denna stund började ett nytt 
ljusare kapitel i Tores liv.

En fri man  
1964 kom han ut från fängelset som 
en fri man. Han hade blivit benådad 
och fick sin frihet. Han fick stöd av den 

lokala församlingen och pastorsfamiljen 
Lindvall tog hand om honom under två 
års tid. Han fick känna tillhörighet och 
se kärlek på riktigt. 1967 gifte han sig 
med Kerstin och de fick tillsammans fyra 
barn. Tore bar på en längtan att få göra 
skillnad för barn som for illa men han 
visste inte hur det skulle kunna ske. Han 
uppfann så småningom en leksak som 
hette Knäpp & Lek. Denna uppfinning 
tog honom och familjen på ett missions-
uppdrag till Sydamerika. Här kom Tore 
åter i kontakt med fattigdom och misär 
och minnena från barndomen blev åter 
levande. Det var i mötet med de fattiga 
gatubarnen som visionen och drömmen 
om BarnSamariten föddes 1978.

BarnSamariten grundades  
När Kerstin och Tore återvände till Sve-
rige efter att ha fullgjort sitt missions-
uppdrag grundades BarnSamariten. 
Tore avled 1997 men BarnSamariten 
lever vidare. Det hjälparbete han fick 
vara med och starta fortsatte
Kerstin att driva fram till 2015 då hon 
gick i pension. Kerstin har funnits med i 
styrelsen fram till 2020. Deras
initiativ har fram till idag inneburit att 
tusentals barn och familjer i främst 
Brasilien fått möjlighet till försörjning, 
utbildning och skydd. Arbetet fortsätter 
i deras anda där nyckelorden ”att se den 
lilla människan och barmhärtighet” får 
vara vägvisande i organisationen. 

Kerstin och Tore på kontoret
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Båtkliniken
I samarbete med den lokala or-
ganisationen Missão Pescadores, 
i staden Camamu, några timmar 
från storstaden Salvador har vi 
valt att koncentrera våra hjälpin-
satser till det fattiga och isolerade 
öfolket.

Den flytande båtkliniken finansieras 
av BarnSamariten och med hjälp av 
ideella sjukvårdsteam har den nått det 
fattiga öfolket med sjukvård. Båtkli-
niken togs i bruk 2006 och syftet var 
och är att förse det fattiga fiskefolket 
i nordöstra Brasilien med adekvat 
hälso- och sjukvård och även tandvård. 
Sjukvårdsteamen som arbetar från 
båtkliniken består av läkare, sjukskö-
terskor, labbtekniker, farmaceuter och 
tandläkare. Sjukvårdsteamen arbetar 
helt ideellt och det finns femton ideella 
team kopplade till båtkliniken. 

All sjukvårdspersonal kommer från 
fastlandet. Kostnaden för mediciner, 
sjukvårdsmaterial och underhåll av 
båtkliniken står BarnSamariten för.  
Eftersom det är långt till närmaste sjuk-
hus i denna ö-värld spelar båtkliniken en 
avgörande roll för människors hälsa och 

överlevnad. I de fall läkarna upptäcker 
allvarligare sjukdomar tas patienten till 
fastlandet för vård. Insatserna från båt-
kliniken har med åren vunnit gehör hos 
olika myndigheter. Man kan tydligt se 
att människors hälsa i regionen förbätt-
rats. Båtkliniken och dess volontärer når 

cirka 3 000 personer under ett år. Det 
är ungefär 100 volontärer kopplade till 
insatserna från båtkliniken.
Vår medarbetare Abraao da Silva 
berättar: 
- Elinete kom till båtkliniken för att hon 
behövde tandvård. När sjuksköterskan Re-
nata kom för att ta hand om henne fylldes 
hennes hjärta med medlidande. Flickans 
hud var uttorkad, den hade hårdnat och 
fjällade och på flera ställen fanns det 
knölar. Hennes utseende chockerade. När 
Elinete fick frågan om hon fått vård, svara-

de hon att hon lidit av besvären under flera 
år. Hon hade sökt hjälp hos andra på ön 
hon bor på men ingen kunde hjälpa henne. 
När Elinete skulle fylla i pappren med sitt 
namn gav hon en blick av misstro, hon var 
analfabet. Renata hjälpte henne med papp-
ren och hon kom till läkaren. Läkaren blev 
berörd av Elinetes situation och ordnade 
så att hon fick vård på fastlandet. Vi ser 
hur båtkliniken och sjukvårdspersonalen 
kommer med hopp till många människor 
och vi vet att båten är efterlängtad och 
nödvändig för det fattiga fiskefolket som 
lever på öarna. 

Glädjen att få leva i uppdraget att få 
göra skillnad gör att vi kommer att fort-
sätta i det uppdrag som Gud har kallat 
oss till!

Abraao da Silva
Ansvarig för båtkliniken,
Brasilien

BRASILIEN

Vi ser hur båtkliniken 
och sjukvårdspersonalen 

kommer med hopp till 
många människor

”
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Brasilien är en av världens fem 
största tillväxtekonomier men 
trots det är en tredjedel av lan-
dets befolkning fattiga. Omkring 
en och en halv miljon barn mel-
lan fem och fjorton år beräknas 
befinna sig helt utanför skolsys-
temet, andra är inskrivna men 
kommer inte till skolan. 

Många barn måste arbeta för att hjälpa 
till med familjens försörjning, trots att 
de flesta typer av arbete är förbjudet 
för ungdomar under 16 år. Våra insatser 
riktar sig till att förebygga att barn blir 
gatubarn och att de hamnar i krimina-
litet, drogmissbruk och prostitution. 
Vi understöder förskolor, läxhjälp för 
fattiga, kriscenter, en båtklinik och en 
barnklinik. Befolkningen på öarna lever 
av fiske och krabbfångst. Livet är hårt 
och ansträngande. För att döva sin apati 
och uppgivenhet missbrukas alkohol, 

varpå bekymren och misshandel ökar i 
familjerna. 

På öarna Boipeba och Barcelos do Sul 
understöder BarnSamariten förskole-
verksamheter och läxhjälp för barn från 
fattiga familjer där föräldrarna vanligtvis 
är analfabeter. Totalt är drygt 220 barn 
inskrivna i verksamheterna på öarna. 
Återkommande gör våra medarbetare 
hembesök hos familjerna och kan kon-
statera att misären är påtaglig. Utifrån 
denna beskrivning är det lätt att förstå 
förskolornas betydelse för barnen och 
familjerna. Förskolorna skall vara en 
plats som erbjuder trygghet, skydd och 
omsorg. Här får barnen mat, stimulans, 
omsorg, hälsokontroller och de lär sig 
grundläggande färdigheter för att sedan 
kunna gå vidare till skolan. Barn till en-
samstående föräldrar prioriteras såväl 
som barn till missbrukande föräldrar 
och barn till familjer som lever under 
existensminimum. 

På förskolorna möter barnen utbildade 
pedagoger och psykologer. De får mat, 
tid att leka, pyssla med mera. Barnen får 
också tillsyn av läkare som med regel-
bundenhet kommer från fastlandet till 
öarna. Turister har fått upp ögonen för 
den vackra ön Boipeba de senaste åren 
och människor helt utan samvete er-
bjuder turisterna barn som skall utföra 
sexuella tjänster mot betalning. Tillsam-
mans med myndigheter driver vår lokala 
partner upplysningskampanjer mot den-
na olagliga verksamhet. Analfabetismen 
är hög på öarna. De flesta föräldrar kan 
inte hjälpa sina barn med läxor. Därför 
bidrar vi till läxläsningsklasser för de 
barn som behöver hjälp och stöd. På 
detta sätt kan vi bistå barnen och hjälpa 
dem att nå sina mål och erhålla en god 
utbildning. Detta är en långsiktig insats 
för att barnen ska kunna gå vidare i 
högre klasser och på sikt kunna påverka 
sin egen förmåga till försörjning.

Fattigt
fiskefolk får hjälp
Förskolor, läxhjälp & matkassar

BRASILIEN
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Många leenden  
när hjälpen når öarna
Maria Damania bor med sin man 
och deras fem barn på en av öar-
na. Barnen går i förskolorna och 
på läxhjälpen som vi understö-
der. Familjen bodde tidigare i ett 
lerhus och under regnperioden 
regnade det in och de var alltid 
rädda för att lerhuset skulle rasa. 

Ett av barnen lider av en svår blodsjuk-
dom som kräver medicinering. Läkartea-
men som arbetar från båtkliniken, som 
går mellan öarna, följer upp pojken med 
jämna mellanrum och besöker familjen 
så ofta de har möjlighet. 
Vi har bidragit så att familjen fått ett li-
tet enkelt tegelhus där de kan bo tryggt. 
Marias make, Gilson, tar idag ansvar 

för att fånga krabbor i träsket för att 
familjen ska få mat. Ofta räcker inte det 
som Gilson fångar för att familjen ska 
klara sig, det som då hjälper familjen är 
BarnSamaritens matpaket, skriver Cleo, 

ansvarig för hjälpinsatserna på öarna.
- Vi fortsätter att visa kärlek och omsorg 
om det fattiga fiskefolket. Förskolorna, 
matkassarna, läxhjälpen och båtkliniken 
med sjukvårdsteamen förmedlar hopp till 
öfolket och våra medarbetares liv vidrör 
människors hjärtan, avslutar Cleo.

Cleo Moi Silva
Ansvarig för hjälpinsatser på öarna
Brasilien
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Förskolan på Hoppets Hem riktar sig till barn 
som kommer från fattiga familjer i närom-
rådet främst från slumområdet Mario Qu-
intana i Porto Alegre. Tack vare förskolan är 
barnen på en trygg plats under tiden föräld-
rarna arbetar. Barnen finns i en positiv miljö 
och får omsorg. Barnens föräldrar är fattiga. 
På Hoppets Hems förskola har det under året 
varit 125 barn inskrivna i åldern två till fem år. 
På fritids har 70 barn varit inskrivna, barnen 
är mellan sex och femton år. 

På kriscentret, där man även kan övernatta, 
finns plats för 20 barn. Det är en akut pla-
cering under tiden myndigheterna utreder 
barnet och dess hemförhållanden. Projektet 
syftar till att tillgodose barn och ungdomars 
behov av skydd och trygghet då de befinner 
sig i en sårbarhet p.g.a. försummelse, psykisk 
misshandel, fysiskt våld, sexuella övergrepp 
eller socioekonomiska problem. Många av 
barnen kommer från hem med svår miss-
bruksproblematik eller från hem där föräld-
rarna har avlidit. Fokus ligger på att barnen 
ska kunna återvända hem, alternativt få en 
stödfamilj eller en adoptivfamilj efter utred-
ningarna. Många barn har fått ett nytt hem 
efter tiden på Hoppets Hem.

Hoppets 
Hem

Barnkliniken ligger i Porto Alegre, 
Brasilien, och grundades 1998 av Mary 
Taranger med syftet att ta emot hiv-po-
sitiva barn. Idag tar kliniken emot barn 
med olika diagnoser. Det finns plats för 
42 barn mellan 0 – 18 år.  Det alla barn 
har gemensamt när de kommer till Hop-
pets Klinik är att de är i behov av vård. 
Flera av barnen som kommit till Hoppets 
Klinik har omhändertagits direkt efter 
födseln då föräldrarna är missbruka-

re och oförmögna att ta hand om sitt 
barn. Barnen är sjuka och kan lida av 
abstinens efter droger då föräldrarna 
missbrukat under graviditeten.  

Barnen som finns på kliniken har i 
regel fått någon form av diagnos när de 
kommer eller så står de under utred-
ning. Utöver psykisk ohälsa har många 
av barnen hiv, hepatit C, tuberkulos eller 
syfilis. På kliniken finns sjuksköterskor, 

barnskötare, psykologer och fritidsle-
dare dygnet runt. Det finns även läkare 
kopplade till kliniken vid behov. Utanför 
kliniken finns det en lekplats iordning-
ställd för att barnen ska kunna vistas 
ute i friska luften. Under tiden barnen 
finns på kliniken utreds barnlösa par 
som längtar efter barn. Under åren har 
flera barn adopterats till barnlösa och 
kärleksfulla familjer. 

Barnkliniken
– Hoppets klinik

BRASILIEN
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www.hanssongruppen.se

Utvecklar och  
förvaltar fastigheter

hanssongruppen

FÖLJ OSS PÅ:

Stort sortiment av böcker, biblar, musik, 

noter och presentartiklar

nyamusik.se

Hallå där!
 Vem är du och var bor du?
Jag heter Lillemor Färnestav och är en 69-årig 
pensionerad sjuksköterska som sedan elva år 
tillbaka bor i Hjo. Jag har hela mitt vuxna liv 
varit intresserad av att dela med mig till olika 
hjälpprojekt. Jag tror att den grunden blev 
lagd redan som liten. Mina föräldrar och kan-
ske speciellt pappa, hade ett stort hjärta att 
dela med sig och var en förebild för oss barn. 

Hur ser ditt ideella engagemang ut för  
BarnSamariten?
I början av 2020 fick jag en tanke att börja 
tova ull, som jag några år tidigare provat på då 
jag gick en kurs under en sjukskrivningsperi-
od. Jag friskade upp kunskaperna via internet, 
köpte lite kardad ull och gjorde några grytun-
derlägg. Det var jätteroligt att få skapa något. 
Så föddes idén att sälja produkterna och låta 
pengarna gå till BarnSamaritens arbete i 
DR Kongo. Jag kände så för att kunna hjälpa 
dessa utsatta unga kvinnor som våldtagits och 
genom det blivit utstötta från sina familjer, 
psykiskt traumatiserade och kroppsligt 
skadade. Nu gör jag bland annat sittdynor 
att ha med sig ute, stolsdynor, stora och små 
grytunderlägg. 

Varför valde du att stödja BarnSamariten?
Jag har stöttat dem i många år. De har en kris-
ten värdegrund och arbetar för att barn ska 
få utbildning. De samarbetar med inhemska 
organisationer och går hand i hand med dem 
i en insats för sitt eget folk. De är med som 
finansiärer och inspiratörer och rådgivare. 

Vad vill du skicka med till den som  
läser detta?
Det är en glädje att använda de gåvor man 
fått till att hjälpa någon annan. Detta blev 
räddningen för mig under pandemin när man 
inte fick träffa eller umgås med barn, barnbarn 
eller andra personer. Att glömma sig själv 
och fokusera på vad jag kan göra för någon 
annan, ger en glädje och tillfredställelse. Det 
ger mening åt livet. Över min arbetsbänk i 
tvättstugan finns ett foto på en ung kvinna 
från DR Kongo som fått en yrkesutbildning 
och en symaskin som gör att hon nu kan sy 
kläder och på så sätt försörja sig. Det sporrar 
mig att fortsätta. Jag brukar säga till bilden: 
”Det kommer mer”. 
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Fotboll och musik  
förändrar liv i favelans slum
I nordöstra Brasilien, i staden 
Salvador, understöder  
BarnSamariten ett förebyggan-
de socialt arbete, en fotbolls- 
och musikskola, som riktar sig 
till barn från slummen  
och gatubarn. 

I
de stora städerna lever tiotusentals 
människor i stora slumområden, 
s.k. favelas. De kontrolleras av gäng 
och kännetecknas av brottslighet, 

arbetslöshet, fattigdom, bostads-
brist och nästan obefintliga sanitära 
förhållanden.
Få barn och unga som växer upp 
i dessa områden har något fram-
tidshopp. Våra insatser riktar sig till 
barn och ungdomar från slummen 
som lever i riskzonen att bli gatubarn. 
Insatserna är långsiktiga och riktar sig 
till både flickor och pojkar. Målsätt-
ningarna är att hålla barnen borta 
från gatan och förhindra att de dras 
in i kriminalitet, droger, prostitution 
och att öka skyddet för barnen genom 
att stärka familjerna. Det destrukti-
va livet med droger tvingar många 
gånger barnen ut på gatan. Detta vill 
vi förhindra. Projektet vi understöder 
ligger nära flera större slumområden 
och har två inriktningar, fotboll och 
musik. Halva dagen går de till sin 
valda aktivitet och den andra delen av 
dagen går de till en kommunal skola. 
Varje elev blir sedd och bemött uti-

från sina förutsättningar och skolan 
är mycket uppskattad. Gensvaret har 
varit stort då fotboll och musik är två 
stora intresseområden för många 
brasilianare.
 
Livet i slummen är hårt och bru-
talt. Kriminalitet är snarare regel än 
undantag och de flesta familjer berörs 
av den på något vis. Många barn i 
projektet kan berätta om syskon 
eller föräldrar som sitter i fängelse 
p.g.a. brott. Flera barn har syskon 
eller föräldrar som mördats. Ofta har 
barnen en hård fasad när de kommer 
men med tiden mjuknar de och blir 
positiva till socialt samspel. Perso-
nalen anstränger sig för att alltid 
bemöta barnen med kärlek, fasthet 
och omsorg. De blir också viktiga och 
sunda förebilder för barnen. Persona-
len försöker se varje barn men också 
undervisa dem om barns rättigheter 
och skyldigheter, etik och moral. 
Barn som hamnar utanför skolan 
löper större risk att fortsätta ett liv i 
fattigdom, dras in i kriminalitet eller 
giftas bort innan de hunnit bli vuxna. 
Därför är skolundervisning ett av våra 
prioriterade uppdrag.  

Barnen som kommer till projektet är 
påverkade och ibland skadade av den 
uppväxtmiljö de levt i och behöver 
hjälp att bryta destruktiva tankesätt. 
Därför finns en psykolog kopplad till 
projektet. Ledarna har lagt ner myck-

et tid på att skapa en positiv samman-
hållning i grupperna, eleverna får lära 
sig hänsyn, lagmoral, disciplin, respekt 
och ordning. 

Alessandro är en av pojkarna som 
varit elev på fotbollsskolan. Han fick 
en plats i projektet när han var åtta 
år gammal efter att hans mamma 
avlidit och pappan blev ensam kvar 
med tre barn. Pappan var sjuk men 
försökte att få en liten inkomst genom 
att tvätta bilar på gatan men pengar-
na räckte inte för att familjen skulle 
klara sig. Alessandro hörde talas om 
fotbollsskolan och tog sig en dag dit. 
Personalen gjorde hembesök och 
insåg att familjen behövde hjälp. Idag 
är Alessandro 17 år gammal. Han har 
slutat grundskolan och är hjälpträna-
re i fotbollsskolan då han är mycket 
begåvad. Han är omtyckt av barnen 
och förstår hur det är att växa upp i 
slummen under knappa förhållanden. 
Alessandro har vid några tillfällen 
skickat brev till kontoret och tackat 
för det BarnSamariten gjort för ho-
nom och hans syskon. 

- Ni har skyddat oss från att hamna i 
gäng och i kriminalitet och gett oss en 
jättefin gåva när jag och min bror fick 
komma till fotbollsprojektet och vår sys-
ter till musikskolan. Tack för att ni trodde 
på mig och mina syskon,  
avslutar Alessandro.

BRASILIEN
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VÄLKOMMEN TILL 
LINDSTRÖMS BIL

 
Vi är stolta vinnare av Ichibanpriset som 

Sveriges bästa Toyota återförsäljare 2021.

Vi är glada att kunna stödja 
BarnSamaritens arbete!

lindstromsbil.se

Ulf Lindström, vd

Hos oss hittar du både 
nya Toyota och massor  

av begagnade bilar.

www.hj-bygg.se

hjbygg

FÖLJ OSS PÅ:



Minnesgåva
Att ge en minnesgåva är ett fint sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära.  Du  
får ett vackert minnesblad till begravningen samtidigt som du hjälper barn och familjer i 
utsatta situationer. Mer information och fler alternativ finner du på  
www.barnsamariten.se/sv/minnesgava 
   
Vid beställning kan du lägga in namn och en sista hälsning. Minnesbladet kan skickas direkt 
till begravningsbyrån eller till dig. Du väljer om minnesbladet ska mejlas eller skickas med 
post. Du kan även beställa genom att ringa oss på 036-37 79 00.

TILL MINNE

Från 

Förnamn Efternamn

För att hedra minnet av 

Förnamn Efternamn

har en gåva sänts till BarnSamaritens arbete.

Din gåva ger utsatta barn runt om i världen utbildning, skydd och trygghet.

Hälsning

 

En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

TILL MINNE

Från 

Förnamn Efternamn

För att hedra minnet av 

Förnamn Efternamn
har en gåva sänts till BarnSamaritens arbete.Din gåva ger utsatta barn runt om i världen utbildning, skydd och trygghet.

Hälsning

 

En gåva som gör skillnadBesök oss på barnsamariten.se

 

För oss på BarnSamariten är det ett stort förtroende att få föra någons 
sista vilja vidare. Det är med stor ödmjukhet och tacksamhet vi gör det.

Vi vet att gåvan ger barn och familjer runt om i världen nya möjligheter att 
få en bättre och ljusare framtid. Genom att uttrycka din sista vilja skapas 
förutsättningar till ett tryggare och bättre liv för någon annan. I ett testa-
mente berättar du vad som skall hända med dina pengar och ägodelar efter 
din bortgång. Om inga legala arvingar finns och inget upprättat testamente 
finns, går hela kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden. Ett testamente 
behöver vara tydligt och korrekt för att det skall vara giltigt. Vi råder dig att 
ta hjälp av sakkunnig person som en jurist, din bank eller en begravnings-
byrå för att utforma ditt testamente. Det går också fint att kontakta oss på 
BarnSamariten. För att säkerställa att gåvan hamnar hos rätt organisation 
är det bra att ange organisationsnummer 862000-4344. 

Ingen arvskatt  
BarnSamariten är befriad från arvskatt, därför kan hela din testamentsgåva 
gå till organisationens arbete. BarnSamariten behöver inte betala skatt på 
reavinster vid försäljning av värdepapper eller fastigheter som organisatio-
nen fått i arv. När du skriver ditt testamente är det inte nödvändigt att ange 
särskilt ändamål, då överlåter du till BarnSamariten att disponera arvet där 
det bäst behövs. 

Undrar du över något?
Kontakta oss om du vill veta mer om hur du testamenterar.  
Du når oss på telefon 036-37 79 00.

Testamente
Rädda liv och ge hopp även efter din bortgång

0706-191 527
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G
enom projektet Save a Girl 
hjälper vi barn som lever 
som sexslavar bort från livet 
som prostituerad. Det är ett 

destruktivt och svårt liv barnen lever, 
det finns inte ord för att beskriva det 
mörker de dagligen tvingas leva i. 

Små flickor en del inte ens tio år gamla, 
tvingas till prostitution på bordeller i 
Bukavu. Deras ägare, som kallas 
Nganda, använder barnen som sexsla-
var. Barnen är utblottade, ensamma och 
i dålig kondition och ofta traumatiserade 
av de ständiga övergreppen. En del blir 

gravida utan att deras kroppar är redo 
för det och tvingas föda sina barn under 
svåra omständigheter. En del tvingas 
till abort på ett farligt och primitivt sätt. 
Insatserna med att hjälpa flickorna att 
lämna bordellerna pågår. De som får 
hjälp ser sina liv förvandlas. 

-Jag heter Amani och har varit 
prostituerad. Jag föddes i en stor 
familj med nio barn, fyra flickor 
och fem pojkar.

Min far arbetade som bärare åt musiker 
och min mamma med att tvätta kläder. 
När jag fyllde fem år blev jag inskriven 
i skolan. Efter tre år blev min mamma 
väldigt sjuk och då började livet i vår 
familj att bli väldigt svårt. Våra föräldrar 
bestämde sig för att placera ut oss barn 
hos släktingar. Jag fick komma till min 
moster och kunde fortsätta skolan då 
hon verkligen tog hand om mig. Men 
efter ett tag blev hon arbetslös och jag 
var tvungen att återvända hem igen. Det 
var då mina problem och sorger började. 
Vi hade inte ens mat hemma och jag 
kunde inte fortsätta i skolan, utan satt 
bara utanför huset hela dagarna. Jag 
träffade på några äldre flickor. De berät-
tade och lärde mig hur jag skulle kunna 

skaffa pengar. Det var så mitt liv på bor-
dellen började och då var jag nio år. När 
jag arbetade på bordellen fick jag pengar 
till att köpa mat och lite kläder. Livet på 
bordellen var fruktansvärt. Männen låg 
med mig men ofta när jag skulle få betalt 
slog de mig väldigt hårt istället. Även de 
andra flickorna misshandlade mig för att 
jag var yngst. De föraktade mig och det 
kändes som att jag nästan kvävdes. 
En dag på bordellen var det en man som 
kallade på mig och jag trodde det var en 
kund. Han hade köpte en läsk till mig och 
ville prata med mig om mitt liv. Efter-
hand som han ställde frågor förstod jag 
att han inte alls var en kund, han kom 
från fältorganisationen APACH. Han 
gav mig adressen till APACH kontor och 
bad mig att ta försöka ta mig dit. När jag 
kom dit fick jag rådgivning och hjälp för 
att kunna lämna bordellen och de ställde 
mig på kö för att få komma till ett Safe 
House som heter Dinah. Det är där jag 
är nu. Detta är tack vare BarnSamariten.

Må Gud välsigna er och bli inte trötta på 
att hjälpa, för när jag lämnade var det 
många, många flickor kvar på bordellen.

Amani 9 år, var sexslav men blev fri!

Save a Girl -
barn på bordeller blir fria

Hälsningar och tack från mig,  
Amani

DR KONGO
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Räddar flickor
från sexslaveri

A
lla goda krafter behövs!
Tillsammans med Panzi Foun-
dation driver BarnSamariten 
ett projekt i Bukavu vid namn 

”Save a Girl – Rädda en flicka”. Arbetet 
leds av läkaren och fredspristagare  
Dr Denis Mukwege. Målsättningen i det-
ta projekt är att rädda flickor i åldrarna 
10 - 14 år undan prostitution i staden 
Bukavu. BarnSamariten bidrar till att 
våldtagna och utstötta unga kvinnor med 
barn får rehabilitering och en yrkesut-
bildning. Vi hjälper barn som lever som 
sexslavar på bordeller i Bukavu att få 
komma till en trygg plats i något av våra 
Safe House. BarnSamariten finansierar 
Safe House med tio flickor i varje hus, 
några av flickorna har egna bebisar med 
sig. De flickor som har räddats från bor-
dellerna får komma till ett Safe House för 
att få hjälp. De rehabiliteras och får möj-
lighet att leva skyddade från misshandel 
och våldtäkter.

Panzi Foundation samarbetar med 
två lokala fältorganisationer, Sajesec 
och Apach. De har hundratals frivilliga 
volontärer. De har kartlagt att drygt 800 

flickor utnyttjas på bordellerna i Bukavu. 
De misshandlas, torteras och våldtas re-
gelbundet. Volontärerna försöker få bor-
dellägare att inte ta emot barnen på sina 
bordeller. Fältorganisationerna har stor 
kompetens i sitt bemötande av flickorna 
som ofta är skadade och traumatiserade 
när de träffar dem efter både veckor, må-
nader och år på bordellerna. På våra Safe 
House kan vi erbjuda flickorna medicinsk 
och psykologisk hjälp. Rehabiliteringen 
är av yttersta vikt och målet är att de ska 
kunna börja skolan och återvända hem. 
Några av flickorna får även en yrkeskurs 
genom Maison Dorkas innan de kan 
återvända hem igen eller så är de i yrkes-
utbildningen på Dorkas parallellt med 
att de flyttar hem. Målet är att integrera 
flickorna med sina biologiska familjer och 
ge dem möjlighet att återgå till sin hemby 
och skolan. 

Vi startade upp insatserna för att nå 
bordellbarnen 2017 och har fram till 
idag hjälpt många barn som levt som 
sexslavar, till ett liv i frihet. Nästan alla 
flickor har man lyckats rehabilitera och 
målet är att flickorna ska bli en del av sitt 

biologiska sammanhang. Parallellt med 
att vi hjälper barnen som finns i våra Safe 
House har vi hjälpt flickor som tidigare 
återvänt hem till sina familjer med skol-
avgifter så de kan fortsätta gå i skolan. 
Några familjer har fått ett starta eget 
bidrag för att kunna komma igång med 
en småskalig affärsverksamhet. 

På BarnSamaritens och Dr Denis 
Mukweges och initiativ har vi nu ett väl 
fungerande arbete som kan ge unga, före 
detta sexslavar, ett tryggt hem och en 
ljusare framtid.

Det konfliktrelaterade sexuella våldet mot kvinnor och barn fortsätter i 
oförminskad skala i DR Kongo. Det sexuella våldet är utbrett och rapporter 
visar att tolv procent av landets kvinnor har utsatts för våldtäkt och i vissa 
områden är andelen ännu högre. Naturresurserna är ofantliga men trots 
det plågas invånarna svårt av fattigdom. Brutala militanta grupper och kor-
rumperade ledare har utnyttjat och styrt landet.  

Över hälften av DR Kongos invånare lever på mindre än motsvarande tio 
kronor om dagen. Landet ligger på näst sista platsen av 187 länder när FN 
mäter mänsklig utveckling i form av livslängd, tillgång till utbildning och 
nationalinkomst. Varje dag är en kamp för överlevnad. De fattiga familjerna 
är stora och barnen hänvisas till gatan för att hitta något att äta. De blir 
gatubarn och en del hamnar på bordeller.

DR KONGO

Skam kan bara läkas i trygga  
relationer där det smärtsamma 

tas fram i ljuset och att man  
möts av acceptans och kärlek.  
I en trygg miljö där förlåtelse  

och kärlek finns föds hopp  
om ett bättre liv.



AKTUELLT LAND
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Hälsning från  
fredspristagaren  
Dr Denis Mukwege

 - Mitt innerliga tack och uppskattning till BarnSamariten som 
engagerar sig för att hjälpa barn speciellt unga, kongolesiska 
flickor som utnyttjas sexuellt på olika inrättningar trots att 
kongolesisk lag förbjuder det. På grund av dåligt ledarskap 
lever tyvärr tusentals barn i sexuellt slaveri och under extrem 
sexuell misshandel.
Jag anser att BarnSamaritens projekt är väldigt, väldigt viktigt. 
Jag har själv fått möjlighet att prata med dessa flickor som  
genomlever ett enormt lidande, ofta föräldralösa och utstötta 
av sina familjer och som plockats upp av hallickarna på bordel-
lerna och där får de utstå allt slags missbruk och misshandel. 
Idag har vi fyra Safe House i ”Save a Girl” projektet och i vart 
och ett av dessa bor det tio flickor. Men vår intention är att 
kunna få fler av dessa hus och där också ge möjlighet till flick-
orna att antingen efter ett år återvända till skolan eller för dem 
som är tillräckligt gamla, få möjlighet till en inkomstbringande 
verksamhet så att de inte återvänder till bordellerna.  
Jag sänder mina hälsningar och mitt tack till givarna för deras 
solidaritet med flickorna. Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar
Dr Denis Mukwege

Hallå där!
 Vem är du och var bor du?
Jag heter Marie-Louise Nilsson och är numera pensionär 
och bor i Habo sedan 35 år tillbaka.  Har i mitt yrkesverk-
samma liv arbetat som barnmorska. Jag är uppvuxen i DR 
Kongo och Burundi.

Hur ser ditt ideella engagemang ut för BarnSamariten?
Jag gillar att sy och skapa och tänkte att jag kanske kunde 
använda det till något viktigt och meningsfullt. Valde där-
för att stödja BarnSamaritens projekt ”Save a Girl”.
Jag syr babynest och barnkläder som jag sedan lägger ut 
till försäljning via min facebookssida ”Malos Babynest”. All 
förtjänst går till BarnSamaritens arbete som riktar sig till 
att rädda unga flickor ut ur prostitution på sunkiga bordel-
ler i Bukavu, DR Kongo.

Varför valde du att stödja BarnSamariten?
Att jag valde just detta projekt har delvis med min barn-
dom och uppväxt i Afrika, men också för BarnSamaritens 
oerhörda arbete och insats för att rädda unga flickor ut 
ur det förnedrande liv de tvingas leva på bordeller. Där 
utnyttjas de som sexslavar. Varje flicka som räddas och 
rehabiliteras på BarnSamaritens Safehouse får en ny chans 
i livet. De får också möjlighet att gå i skola och få en yrkes-
utbildning så de kan försörja sig och få ett värdigt liv.

Vad är dina drömmar för Malos Babynest?
Att få vara del i detta oerhört viktiga projekt. Att alla  
som beställer och handlar via Malos Babynest ska få  
känna att de är delaktiga i ett viktigt projekt. Alla som 
beställer och handlar Malos Babynest swishar direkt till 
BarnSamariten och känner tillfredställelse att få vara  
med att göra en insats.

DR KONGO

Stöd oss regelbundet - bli månadsgivare! 
Som månadsgivare skapar du förutsättningar för att människor i fattigdom ska få chans till 
ett värdigt liv och redskap att själva förändra sin situation. Din månatliga gåva kan dras via 
autogiro om du önskar. Ett enkelt och bekvämt sätt för dig och ovärderligt för mottagaren.

TRE OLIKA SÄTT ATT BLI MÅNADSGIVARE:
• Via vår hemsida: www.barnsamariten.se/sv/stod-oss/manadsgivare/ 
• Mejla oss: info@barnsamariten.se
• Fyll i talongen som finns med i denna tidning och posta den till oss  

(portot är redan betalt). Vi ordnar resten!

Scanna 
QR-koden
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I sydöstra Kongo, i Luhwindja,  
har BarnSamariten sedan 2018 
ett jordbruksprojekt. Lokal sam-
arbetspartner är LAV,  
Låt Afrika Leva.

F
öreställ dig att bo i ett område 
som är bördigt, ja, till och med så 
pass att om man planterar något 
växer det garanterat, men ändå li-

der människor av undernäring och svält. 
Jordbruksprojektet i Luhwindja hjälper 
den fattiga befolkningen och fram-
för allt de våldtagna kvinnorna med 
försörjningen. De har arrenderat mark 
för odling och de har ett hönshus och 
ett grisstall. Projektet syftar till att ge 
kvinnorna grundläggande kunskaper 
i odling, gris- och hönsuppfödning. 
Förutom att grisen är en källa till näring, 
är gödseln ett tillskott som bidrar till 

större skördar. En värphöna ger ägg 
och kycklingar som genererar inkomst. 
Målet är att de även ska kunna sälja sina 
produkter för att få pengar att täcka 
andra behov samt sprida kunskap om 
jordbruk till andra i samhället. 
Jordbruket genererar idag grönsaker, 
ägg och kött som delas ut i olika verk-
samheter som LAV har eller säljs. 

Förhoppningen är att verksamheten på 
sikt ska bli mindre beroende av externa 
givare. Projektet har fått ett positivt 
mottagande av lokalbefolkningen och 
dess ledare. Det som är fantastiskt är att 
i spetsen för projektet står unga, stig-
matiserade och utsatta kvinnor som får 
utbildning och sedan ger den vidare till 
sin by. Flickorna bidrar till en långsiktig 
utveckling i byn och lokalsamhället. 
Byhövdingen Munywesa i byn Lubanda, 
uttrycker:  

- Manna har just fallit ner från himlen! 
Detta projekt är ett svar på böner från hela 
byn sedan lång tid tillbaka. Vi tackar LAV 
och BarnSamariten för stödet till våra  
döttrar, som fallit offer för sexuellt våld. 
Detta är ett konkret sätt att ge dem hoppet 
om sin försörjning tillbaka,  
Må Gud välsigna er rikligen!”

Jordbruksprojekt 
och odling

Yvette Chubaka
Projektansvarig LAV
DR Kongo
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Yrkeskurser  
ger kvinnor hopp
BarnSamariten har ett samarbete 
med den lokala organisationen 
LAV, Låt Afrika leva, som har sitt 
säte i staden Bukavu som ligger i 
södra Kivu-provinsen i DR Kon-
go. Vi bidrar till yrkeskurser för 
våldtagna unga kvinnor som fött 
barn på grund av våldtäkter samt 
förskolor för deras barn i byarna 
Luhwindja och Bideka några mil 
väster om Bukavu.

L
AV och BarnSamariten bedriver 
två yrkeskurser i sömnad för 
kvinnor i åldrarna 14 - 22 år. Den  
ettåriga utbildningen hjälper kvin-

norna att rehabiliteras och återanpassas 
efter våldtäkter som skett i gruvor och 
byar. Hundratusentals kvinnor har blivit 
sexuellt förnedrade och misshandlade 
de senaste decennierna i landet. Alla 
kvinnor som blir antagna till utbildning-
en ges alfabetiseringsstöd, psykolog- 
och samtalsstöd i grupp och enskilt, 
utbildning om mänskliga rättigheter, 

juridiska rättigheter, entreprenörskap 
och praktisk sömnadsutbildning.

Målet med yrkeskurserna är att kvin-
norna ska bli självförsörjande. Dagen 
kvinnorna tar sin examen är en stor dag. 
Kvinnorna kan se framåt och har fått 
hjälp att lämna smärtsamma upplevelser 
som de varit med om tidigare. De får 
ett startpaket som bl.a. innehåller en 
symaskin för att de ska kunna starta upp 
en egen småskalig affärsverksamhet. 
Kvinnorna uppmuntras att gå samman 
i små kooperativ efter utbildningen för 
att kunna hjälpa varandra i uppstarten 
av sina företag. Flera av kvinnorna som 
fått sin yrkesutbildning har själva tagit 
emot andra kvinnor som varit i samma 
situation. De utbildar dem i sömnad, ett 
sätt att ge tillbaka det de själva fått till 
någon annan. Ett projekt som ger ringar 
på vattnet. Ett startpaket med symaskin 
och sytillbehör kostar 1300 kr.  
Maria berättar: 
- Efter nio månaders träning och två
månaders praktik syr jag idag kläder till 
olika kunder och jag har fått min värdighet 

tillbaka. Tänk att jag har blivit värdefull för 
andra kvinnor och att de frågar efter mina 
kunskaper. De pengar som jag får in hjälper 
mig att ta hand om min son och mormor. 

Idag kan jag le igen eftersom mitt liv har 
förändrats. De som stängde dörren för mig 
frågar nu efter min kunskap. Jag drömmer 
om att kunna lära och hjälpa andra utsatta 
flickor. Jag vill säga tack till LAV och  
BarnSamariten.

DR KONGO

Tänk att jag blivit  
värdefull för 

andra kvinnor och  
att de frågar efter  
mina kunskaper

”

SÅ KAN DU HJÄLPA!

www.barnsamariten/gavoshop.se
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Under tiden kvinnorna går i entrepre-
nörskursen på LAV får deras barn gå i 
förskoleverksamhet som finns på varje 
utbildningscenter. Är barnen äldre får 
de stöd för att gå i skolan. Förskolorna 
ligger på samma område som yrkeskur-
serna. Det är pedagogiska och stimule-
rande miljöer där det finns tid för lek och 
pyssel. Det finns även lekplats på områ-
det. Denna plats är mycket uppskattad 
av barnen.  

Barnen är ofta undernärda när de 
kommer till förskolan och det är vanligt 
med infektioner och andra sjukdomar. 
De är tillbakadragna och rädda, man 
märker att de inte har någon nära 

anknytning till sin mamma. Ett av målen 
med projeketet är att hjälpa mammorna 
att älska sina barn trots att de kommit 
till genom hemska övergrepp. Det är 
inte barnens fel det som hänt. Det är 
fantastiskt att se när barn och mamma 
börjar knyta an till varandra. När man 
ser att kvinnorna bär och kramar sina 
barn, då vet man att man kommit en bra 
bit på väg. Många kvinnor vittnar om att 
de lärt sig att älska sina barn under tiden 
i projektet och att de vill kunna försörja 
dem och ge dem det bästa de kan. De 
drömmer om att blir självförsörjande, 
genom projektet är de på god väg.

Ett startpaket med symaskin, sax, måttband, 
tråd och tyg hjälper en våldtagen kvinna att 

starta en småskalig affärsverksamhet  
efter yrkesutbildningen. 

Köp ett startpaket, det kostar 1 300 kr och  
blir en värdefull hjälp för lång tid framöver.

SÅ KAN DU HJÄLPA!

www.barnsamariten/gavoshop.se
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Second Hand!
Second hand butiker utgör en viktig markör i sam-
hället. Butikerna signalerar socialt ansvar, omsorg 
om medmänniskor och omtanke om miljö och klimat. 

A
tt som konsument fortsätta att använda begagna-
de prylar är utan tvekan väldigt resurssmart. Ett 
klädesplaggs största miljö- och klimatpåverkan sker 
vid produktionen. Att tänka klimatsmart genom att 

handla på Second hand påverkar både den egna plånboken 
men även möjligheten att vara med och göra en sociall skillnad 
i olika hjälpprojekt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 
Många insatser görs av ideella krafter på second hand butiker 
i vårt land varje vecka. Den sociala insatsen som second hand 
butikerna medverkar till är av stor vikt. Vi är tacksamma till de 
second hand butiker som av sitt överskott hjälper barn runt 
om i världen. Vi vet att verksamhet i second hand butiker drivs 
framåt av eldsjälar. 

Tänk att det man tidigare slängde på tippen nu kommer till an-
vändning och vi är många som tycker det känns bra att handla 
på second han butiker. 

BarnSamariten förmedlar gåvor från olika second hand 
butiker till projekt i världen som de själv väljer. De insatser vi 
driver finns beskrivna i denna informationstidning och på vår 
hemsida. Vi drivs av övertygelsen att vi i vår del av världen kan 
ta ett större ansvar för att sträcka hjälpande händer till barn 
och familjer som lever i utanförskap och fattigdom runt om i 
världen. När jag besöker second hand butiker runt om i Sverige 
berörs jag av deras engagemang, uthållighet och noggrann-
het. Det är inspirerande att möta dem som arbetar praktiskt 
i butikerna men också ledningsgrupperna. Tillsammas gör ni 
skillnad!

Om er second hand butik vill ha ett besök av BarnSamariten 
för att få veta mer om vad just ni kan vara med och bidra till, 
det kan handla om en punktinsats eller ett långsiktigt åtagnad, 
så finns alla möjligheter. Ni är alltid välkomna att höra av er, så 
berättar vi mer.

Stefan Ström
Insamlingskoordinator
0723-890 890
stefan@barnsamariten.se

I 
min familj är jag det tredje av sex barn. När jag 
fortfarande bodde hemma började jag i skolan men 
var tyvärr tvungen att avsluta då mina föräldrar inte 
hade några medel att finansiera mina studier. Jag var 

tvungen att hjälpa till med jordbruket hemma i stället.

Under ett besök hos släktingar, blev jag kidnappad när 
jag var ute på fältet med två andra tjejer och vi fördes 
bort av FDLR -rebellerna i CIRINGUDWE -skogen i 
Mwenga -territoriet. Jag blev våldtagen och slagen. 
Jag hade levt  under fruktan och rädsla som fånge hos 
FDLR-rebellerna under två år, när jag en dag lyckades 
fly och återvända hem. Med mig hade jag min son som 
jag fött i skogen. Tyvärr var jag inte välkommen tillbaka 
till familjen, de sparkade ut mig.

Jag tog min tillflykt till min mormor där jag bor med 
min son än idag, som dessutom har ett dåligt hälsotill-
stånd. Sedan jag återvände har min mormor tagit hand 
om mig och min son och jag har börjat återfå krafter-
na. Jag började plöja hos folk som behövde hjälp och 
kunde tjäna lite för att bidra till mormors utgifter. Trots 
detta förblev min situation osäker och min sons hälsa 
förvärrades.

En dag hörde jag om att organisationen LAV skulle 
erbjuda flickor som varit utsatta för våldtäkter en 
klipp- och sömnadsutbildning. Jag bestämde mig, upp-
muntrad av min mormor, att pröva min lycka genom att 
registrera mig. Lyckligtvis valdes jag ut för att bli en av 
de som skulle få gå i yrkesutbildningen genom LAV. Jag 
lärde mig klippning och sömnad och under tiden fick 
min son vara på förskolan som ligger på samma område. 
Min sons hälsa förbättrades gradvis tack vare den vård 
och den mat som han fick under dagarna. 
Tänk att jag skulle få denna gåva. Jag har återfått min 
värdighet och är idag respekterad av samhället jag bor 
i. Jag bor fortfarande med min mormor och vill hjälpa 
henne som hon har hjälpt mig. Jag tackar BarnSama-
riten och LAV för det de gjort för mig och min son. Jag 
ber Gud att välsigna dem så att de kan fortsätta att 
göra mer för våldtagna kvinnor här i DR Kongo. Tack! 

Uzima heter egentligen något annat.

Mitt namn är Uzima

DR Kongo forts...
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Hallå där!
Vem är du och var bor du?
Jag heter Bengt Richter, bor i Tibro och är pastor
i Pingstkyrkan där.

Vem driver er second hand butik?
Det gör pingstförsamlingen i Tibro och allra först hade vi 
en liten lokal, centralt nära kyrkan. Den blev för liten så vi 
flyttade verksamheten till Prisma huset i Tibro.
 
Vad tror du er butik betyder för människor i Tibro?
Väldigt mycket, för olika människor i samhället. Här finns 
billiga saker som alla har råd med, många nysvenskar hit-
tar sitt första bohag här och så finns fynden här som folk 
rusar in för att köpa. Men jag tror att det framför allt har 
blivit en samlingsplats där man kan träffa vänner. 

Vad är din uppgift i butiken?
Jag ingår i ett av arbetsteamen och min huvudsakliga 
uppgift är att stå vid entrén och hälsa människor välkomna 
till butiken. Det trivs jag väldigt bra med.

Varför valde ni att stötta BarnSamaritens  
byskola i Kalala, Etiopien?
För att vi älskar att hjälpa till och för att utbildning till 
flickor och pojkar i Etiopien har blivit en stor angelägenhet 
för oss. BarnSamaritens byskola i Kalala är vårt största 
ekonomiska åtagande.

Vad betydde det att representanter från er butik fick 
besöka skolan i Etiopien 2014?
Man pratar fortfarande om den resan och vilket enga-
gemang den genererade. Jag tror att det är av extra stor 
betydelse att få se verksamheten med egna ögon men 
också att få ta in platsen med sina sinnen, ljud, dofter och 
synintryck är oslagbart.

FORSBERGSMÄKLARBYRÅ
VÄLSKÖTTA & VÄLBELÄGNA HEM

Välskötta & Välbelägna 
hem mellan  

Vänern & Vättern

forsbergshuset.se  •  info@forsbergshuset.se  •  0500 - 48 02 00



Barnbyn Nakatindi – 
en oas för övergivna barn

I 
Zambia understöder vi en barnby dit 
övergivna barn får komma. Vi arbetar 
även med ett påverkans- och föränd-
ringsarbete i förhållande till den höga 

alkoholkonsumtionen bland båda barn 
och vuxna i Mpongwe-området.

Vi vill vara en röst för barn i utsatthet 
och strävar efter långsiktiga bestående 
förändringar. Detta gör vi bland annat 
genom att erbjuda barn skydd, utbild-
ning och hälsa. Barnbyn Nakatindi är 
belägen strax utanför staden Livings-
tone. Som huvudman för detta sociala 
arbete står organisationen Ebenezer 
Child Care Trust, ECCT.

Barnen är på bebishemmet från att de 
är nyfödda tills de är två år och därefter 
flyttar de till småbarnsdelen i andra 
delen av huset. De bor där tills de är fyra 
år. I varje hem finns husmammor som 
bor med barnen dygnet runt och på be-
bishemmet finns dessutom assistenter 
då de små barnen behöver extra mycket 
omsorg. Varje hem lagar sin egen mat 
och hemmet sköts som ett vanligt hem. 

Personalen har utbildats i näringslära, 
hygien och första hjälpen. Det finns 
även läkare, sjuksköterskor, pedagoger, 
vaktmästare och städerskor kopplade 
till barnbyn. En grundtanke har varit 
att skapa en familj för dessa övergivna 
barn. Vi tror att det mest naturliga för 
barn är att växa upp i familjeliknande 
miljöer. Det har varit mycket lyckosamt 
då man främjar barnens individualitet 
och förhindrar att de institutionaliseras. 
Fortlöpande får personalen utbildning 
för att höja kvalitén på arbetet och 
förbättra miljön för barnen. Barnbyn är 
en räddningsstation för övergivna barn. 
Det yngsta barnet som kommit till hem-
met var endast några timmar gammalt. 
När mamman fött barnet försvann hon 
och ingen vet fram till idag var hon finns 
eller om hon lever. Detta är ett av många 
barn som fått ett hem och en familj i 
barnbyn. En del barn är övergivna och 
föräldralösa, andra barn kommer från 
drogmissbrukande föräldrar. Insatser 
görs för att stärka banden till föräldrar 
och anhöriga om det finns några kvar. 
När barnen blir fem år får de flytta vida-

re till flick- och pojkhusen, dessa stöds 
av andra finansiärer.

Asher kom till barnbyn under året, 
man uppskattade att han var ca 7 dagar 
gammal. Asher hade hittats övergiven 
på en kommunal toalett. Man vet inte 
vem pojkens mamma är då hon lämnat 
honom ifrån sig. Pojken togs till polis-
stationen av en vänlig person och sedan 
togs han till sjukhuset för bedömning 
och observation. Därefter kom han till 
barnbyn Nakatindi. Han är nu väl om-
händertagen av våra fina husmammor 
och får växa upp i trygghet. 

Våra medarbetare Owen Lisulo skriver:
- Det är alltid stort när ett nytt barn kom-
mer till barnbyn. Tack vare stödet som ni 
ger till bebishemmet möjliggör ni för barn 
som Asher att få ett hem att växa upp i. 
Idag är Asher en pigg och sprudlande liten 
pojke. Han är fortfarande liten, men växer 
och är vid god hälsa. Tack för vad ni gör för 
övergivna barn här i Livingstone, Zambia!

Owen Lisulo
Verksamhetsledare
ECCT, Zambia

Zambia är ett land med fler än 70 olika folkgrupper och ungefär lika många språk. 
Zambias befolkning är ung och 2017 var närmare hälften av befolkningen under 14 år. 
Den snabba urbaniseringen i landet har skapat stora problem i form av arbetslöshet, 
bostadsbrist och växande slum. Samtidigt har landsbygden förlorat viktig arbetskraft. 
Inflyttningen till städerna har trasat sönder de traditionella sociala skyddsnäten, som 
innebär att släkter hjälper varandra. Fattigdomen är utbredd.

ZAMBIA
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Kom närmare 
digital harmoni med 
Nordens nya IT- och 
digitaliseringspartner

nordlo.com

VI HJÄLPER ORGANISATIONER OCH FÖRETAG 
MED PROFILKLÄDER OCH PRESENTREKLAM

036-30 49 40  |  www.prevox.se
Ekhagsringen 17, 554 56 Jönköping

VAR HAR DU MOBILEN?
DEVICE MOUNTING SOLUTIONS

Vi hjälper dig att göra ditt 
bröllop till ett av de vackraste 
ögonblicken i ditt liv.

0709-105898

LOFTHAMMARS
     BYGG AB
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Missbruk
påverkar barnen
Vi samarbetar med organisationen MIOHCD 
(Mpongwe In Our Hearts Community Development) 
i Zambia. Det är ett påverkans- och förändringsarbe-
te där vår partner arbetar för att sprida kunskap om 
alkoholens förödande konsekvenser. 

Alkoholkonsumtionen och den utbredda fattigdomen 
pekar mot en mörk framtid, om inget görs. Detta har 
resulterat i ett samarbete mellan BarnSamariten och 
MIOHCD, som finns med sin verksamhet i Mpongwe.

ZAMBIA
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M
ålsättningen med projek-
tet är att få ner den höga 
alkoholkonsumtionen runt 
Mpongwe. Vi vet att bar-

nen far illa och att missbruket är stort. 
Tillsammans vill vi skapa förändring 
för barn och familjer som lever under 
alkoholmissbruk. Vi vill vara en röst för 
barn i utsatthet och ge dem en möjlighet 
att höras.  

I Zambia är marginalerna små och 
den ekonomiska sårbarheten stor. Över 
40 procent av landets befolkning lever 
i extrem fattigdom och mer än hälften 
av barnen är under fem år. Tillgången 
till alkohol har ökat då multinationella 
bryggerier har köpt upp små bryggerier 
och utvecklat produktionen. Lokala 
bryggerier destillerar sprit som inte 
kontrolleras av någon myndighet. Priset 
på alkohol är extremt lågt. Folket i byar-
na saknar kunskap och information om 
alkoholens negativa inverkan på kroppen 

och vad missbruk får för konsekvenser 
för individen och familjen. Tidigare var 
det främst männen som stod för den 
stora delen av missbruket men nu ser 
man även en ökning bland kvinnorna. I 
skolorna ser lärare en ökad användning 
av alkohol bland eleverna där skolbarn 
redan vid tio års ålder börjat missbru-
ka. De stora konsekvenserna av det 
höga alkoholmissbruket runt Mpongwe 
resulterar i en ökning av arbetslöshet, 
prostitution, våld i hemmet, barnäkten-
skap, ökad brottslighet, tidiga gravidite-
ter, trafikolyckor, sjukdomar relaterade 
till alkoholmissbruk, barn som hoppar av 
skolan och psykisk ohälsa.  

De flesta vet inte hur man kan ändra 
sitt beteende och har inga metoder för 
hur de ska gå till väga. Den lokala orga-
nisationen arbetar för att nå mål man 
kommit överens om tillsammans med 
byledare och på individnivå. Föränd-
ringsarbetet har redan påbörjats i den 

första byn, Kantatamwe. Byledningen 
har identifierat sina största problem 
för att kunna göra förändringar. Genom 
samarbeten med andra organisationer 
i Zambia skall nu en gemensam plan tas 
fram till hur man kan öka kunskapen 
kring alkoholens effekter, ge stöd åt fa-
miljer med missbruksproblem och stärka 
kontrollfunktionerna i byn. 
När föräldrar och andra vuxna lämnar 
sitt missbruk kommer även barnen att få 
det bättre.

Utsatta barn behöver stöd var de än be-
finner sig, oberoende om de är gatubarn, 
flyktingar, föräldralösa barn, fattiga barn, 
barn till missbrukare eller missbrukande 
barn. Alla barn har rätt att få vara barn!
– Vi vill skapa förutsättningar till föränd-
ring, där folkrörelser blir en drivkraft till att 
forma ett bättre och tryggare samhälle,  
säger Annette Sandwall som tillsammans 
med sin pappa, läkare Gunnar Holmgren, 
är initiativtagare till projektet.
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I
dag finns det många företag som förknippas 
med ett socialt engagemang. De är medvetna 
om att de kan vara med och göra skillnad. Ett 
ökat socialt engagemang genererar mer-

värde för alla berörda, både för anställda och 
kunder. Att som företag förknippas med hjäl-
pinsatser för utsatta barn och familjer stärker 
företagets varumärke och skapar både glädje 
och stolthet hos de anställda. 

Tillsammans med oss på BarnSamariten kan 
du som företagare vara med och göra skillnad. 
Vi vet att er gåva kommer att ge goda resultat 
för de som får del av den. Ni bestämmer stor-
leken på ert årliga engagemang. Vi kan erbjuda 
färdiga partnerskap men vi kan också sätta oss 
ner och diskutera hur ni skulle vilja bidra. Stort 
eller smått, alla samarbeten är viktiga för de 
som får del av hjälpen.

Martin Larsson
Informatör
070-579 59 72
martin@barnsamariten.se

Företagare,  
ni behövs!

Med fokus på dina ögon

Hallå där!
Vilka är ni och vad gör ni för något?
Treano Bygg AB är ett skånskt byggföretag som jobbar mot 
kommun, stat och privata aktörer. Vi har tre affärsområden 
- Byggservice, Entreprenad och Bostad och vi täcker in hela 
den skånska geografin med ca 200 medarbetare.

Ni är sedan en tid tillbaka med och driver byskolan i  
Mkebassa, Etiopien. Vad betyder det för er?
Treano vill vara med och göra skillnad i samhället och därför 
har vi valt att engagera oss i barnens rätt till utbildning. Vi 
driver genom hjälporganisationen BarnSamariten en skola i 
Etiopien. Utbildning ger människor en röst, en möjlighet att 
delta i samhällslivet och att kunna organisera sig och påverka. 
Därför arbetar vi aktivt för att barnen ska få möjlighet att 
gå i skola och utveckla ett liv med god hälsa, inkomst och 
möjlighet att påverka.

Varför är det viktigt för er att engagera er socialt?
Treano vill vara med och göra skillnad och ta sitt ansvar i 
samhället. Vi strävar efter en hälsosam balans mellan olika 
kön, åldrar och bakgrund. Ingen grupp ska känna sig diskrimi-
nerad eller utestängd, alla ska trivas och känna sig trygga på 
våra arbetsplatser. Därför arbetar vi ständigt med säkerhet, 
jämställdhet, mångfald och trivsel. Skall Treano försätter sin 
resa långsiktigt, så måste vi säkerställa att vi bibehåller våra 
duktiga medarbetare men även rekrytera nya medarbetare 
som kan komplettera bolaget som säkerställer vår framtid.

Hur jobbar ni för att era anställda ska känna delaktighet  
i ert sociala engagemang?
Vi bestämde oss 2013 för att tillsammans med alla med-
arbetare jobba fram en vision och en värdegrund. Sedan 
dess har vår vision varit att bli ”Branschens mest attraktiva 
arbetsgivare” och vår värdegrund ”Laganda, Personlig och 
Ansvarsfull”. Detta är vårt sätt att skapa förutsättningar för 
att lyckas bibehålla samt nyrekrytera duktiga medarbetare. 
Vi har sedan dess på olika sätt jobbat med att medarbetar-
nas upplevelse av företaget och vad det erbjuder ska vara 
attraktivt. Här pratar vi bland annat om sättet vi kommunice-
rar, utbildningar, möjlighet till utveckling via Karriärstrappan, 
friskvård, lön, förmåner, CSR, osv.

Varför valde ni att samarbeta med BarnSamariten? 
Vi valde BarnSamariten för deras trovärdighet samt att de 
gör stor skillnad för utsatta barn och familjer. Vi får även 
närhet till projektet och snabb återrapportering. 

Fredrik Kamf Schlyter
VD, Treano Bygg AB



AKTUELLT LAND

När ditt företag går in och bidrar till hjälpinsatser för utsatta barn och 
familjer stärker det företagets varumärke och skapar både glädje och 
stolthet hos de anställda. Tillsammans med oss på BarnSamariten kan 
du som företagare vara med och skapa förändringar för framtiden. 

Läs mer på barnsamariten.se

FÖRETAGARE  
- öka motivationen på din arbetsplats!

INSAMLINGSSTIFTELSEN
BARNSAMARITEN

SVARSPOST
20493207
564 20  BANKERYD

Frankeras ej
Mottagaren betalar
portot

Du vet väl om att du kan få skattereduktion 
när du ger en gåva till BarnSamariten? Om 
du ger 200 kr i månaden under ett kalen-
derår får du tillbaka 25%. En månadsgåva 
på 200 kr ”kostar” alltså 150 kr. Både dina 
gåvor som månadsgivare och i gåvoshopen 

räknas, förutsatt att varje gåva är på minst 
200 kr och det totala årsbeloppet uppgår 
till 2 000 kr. Du kan alltså få tillbaka 25% av 
det du skänkt, dock max 1 500 kr. Det enda 
du behöver försäkra dig om är att vi har ditt 
personnummer, resten löser vi!

Läs mer på www.barnsamariten.se/sv/stod-oss/skattereduktion/

Skattereduktion för gåvor

Gåvobevis - en present för alla tillfällen!
Ett gåvobevis från vår gåvoshop är en fin present som även 
förändrar och räddar liv. Formulera en egen hälsning och välj om 
gåvobeviset ska mejlas eller skickas med post till den du vill fira. 

Scanna 
QR-koden

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att ge en fattig familj i Etiopien en get.

Geten ger näringsrik mjölk och killingarna kan säljas för att ge familjen en inkomst

att använda till mat, mediciner och skolavgifter.

Hälsning

 En gåva som gör skillnad

Besök oss på barnsamariten.se

 

GÅVOBEVIS

Till 

Förnamn Efternamn

Från 

Förnamn Efternamn

BarnSamariten har tacksamt tagit emot en gåva för att rädda flickor från barnsexhandeln i

DR Kongo. Flickorna återfår sin värdighet och börjar drömma om en ny framtid.

Hälsning

 

En gåva som gör skillnadBesök oss på barnsamariten.se

 

www.barnsamariten.se/sv/gavoshop/
Fler alternativ på gåvor finns på vår hemsida.
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Namn:________________________________________________

Adress:________________________________________________

Postnummer/ort:_____________________________________

E-post: _______________________________________________

Skicka in talongen eller anmäl dig som månadsgivare 
på www.barnsamariten.se

Svarskort

Varje månad bidrar jag med:

Jag önskar att min gåva går till: 

Ja, jag vill bli månadsgivare!

500 kr

Där det bäst behövs

Till projekt eller land ........................................................................

Jag önskar skattereduktion

200 kr 100 kr ................. kr

Bg        901-1305
Pg        90 11 30-5
Swish   901 13 05

BarnSamariten
Kortebovägen 48
564 35 Bankeryd 

036-37 79 00  
info@barnsamariten.se
www.barnsamariten.se

Du behövs för  
att fler ska kunna 
lämna fattigdomen!


