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Hur jobbar vi i Sri Lanka?
Genom styrelsens försorg bedrivs
ett antal projekt med betoning på
utbildning. Arbetet går ut på att
initiera, organisera och finansiera
olika aktiviteter som är riktade
först och främst mot barn,
ungdomar och kvinnor.
Aktiviteterna kan vara helt
finansierade av SLBV eller
tillsammans med andra
finansiärer.

Sri Lankas Barns Vänner
(SLBV)

Biståndsföreningen Sri Lankas
Barns Vänner (SLBV) grundades
för 32 år sedan, då adoptionsföreningen Sri Lanka
Barns Vänner startade sin
verksamhet. År 1995 upphörde
adoptionerna från Sri Lanka.
Därför beslöt man detta år att
biståndsutskottet skulle
ombildas till en fristående
biståndsförening.
Sedan våren 2008 innehar SLBV
90-konto. Föreningen samarbetar
med lokala ideella organisationer i
Sri Lanka dels för att undvika dyra
omkostnader men samtidigt
komma nära de barn som behöver
hjälp och stöd. Föreningen stödjer i
dag sex olika verksamheter och är
helt driftsansvarig för två egna
projekt i Sri Lanka.
Verksamheten genomsyras av
tanken ”hjälp till självhjälp”

Hur jobbar vi i Sverige?
Styrelsens viktigaste uppgift är att
samla in pengar från enskilda
personer, från företag, från
stiftelser och organisationer, samt
att sprida kunskap om landet Sri
Lanka.

Verksamhetsidé

medlemmar från hela riket.
Föreningen leds av en styrelse,
bestående av sju ledamöter samt
tre adjungerade.

Föreningen Sri Lankas Barns
Vänner (SLBV) är en politiskt och
religiöst oberoende förening som
framgångsrikt verkat sedan 1980.
Syftet med SLBV är att stödja
utsatta barn och unga i Sri Lanka
till att själva kunna påverka sitt liv
och därmed sin framtid. Vi vet att
sambanden mellan utbildning,
hälsa och minskad fattigdom är
tydlig.
God utbildning stärker människors
självkänsla och hälsa och därmed
möjlighet att förbättra sitt liv.
Allt arbete i föreningen sker ideellt,
endast en mycket liten del av de
insamlade medlen går till
administration.

Vad gör vi?

Vision

SLBV består av ca 550

Vår vision är att stimulera barn
och unga att bli självständiga
individer med hopp och tro på en
egen framtid.

Vi stödjer fattiga och
marginaliserade barn och
ungdomar i Sri Lanka till olika
former av utbildning, så att de
själva ska kunna påverka sitt liv
och sin framtid.
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Mission

*Varje barn har rätt att få uttrycka
sin mening och bli respekterat

Hjälp till självhjälp att öka
livskvalitén för barn och unga
enligt egna behov och önskemål. Vi
önskar bidra till en hållbar
utveckling genom att arbeta i
nätverk med människor och
organisationer som står för
mänskliga rättigheter och
jämställdhet.

Strategi
Bidra med medel och kapacitet för
att stödja:
• barn och ungas möjlighet till
individuell utveckling
•

barns och ungas möjlighet
att hävda sina rättigheter
och uttrycka sin mening.

•

barns och ungas möjlighet
till grundläggande hälsa

•

positiva attitydförändringar

•

organisations- och
kapacitetsutveckling

Värdegrund
Vi tror på att alla barn och unga
har samma rättigheter och lika
värde.

Vad kännetecknar oss?
•

•
•

SLBV följer FN:s
barnkonvention.
Grundtankar i konventionen:
*Alla barn har samma rättigheter
och lika värde
*Varje barn har rätt att få sina
grundläggande behov uppfyllda
*Varje barn har rätt att få skydd
mot övergrepp och utnyttjande
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Vi är stolta innehavare av ett
90-konto. Vårt arbete och
vår redovisning uppfyller
därmed högt ställda krav
från staten och kontrolleras
av tillsynsmyndigheten
Svensk Insamlingskontroll.
Vi är politiskt och religiöst
oberoende.
Allt arbete utförs av
föreningsmedlemmar eller
styrelsemedlemmar och är
oavlönat
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Landet Sri Lanka

Efter 26 år av väpnad konflikt,
främst koncentrerad till norr och
öster, besegrade regeringsstyrkorna i maj 2009 den tamilska
separatistorganisationen LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam).
Slutstriderna blev mycket blodiga
och medförde en svår humanitär
kris. Efter kriget placerades
närmare 300 000 internflyktingar i
stängda läger. Många av dem har
nu kunnat återvända men behoven
av återuppbyggnad av bostäder och
infrastruktur i Sri Lanka är mycket
stora. Landet står också inför
utmaningen att uppnå nationell
försoning och en långsiktigt hållbar
fred. Samtidigt uppvisar landet de
största inkomstskillnaderna i hela
Sydasien och inflationen är mycket
hög. Kriget har varit oerhört
kostsamt och Sri Lanka har även
drabbats av den globala
finanskrisen.

Dåvarande Ceylon blev 1815 en
brittisk kronkoloni, efter att
tidigare ha koloniserats av först
Portugal och sedan Nederländerna.
Landet blev självständigt 1948 och
bytte 1972 namn till Democratic
Socialist Republik of Sri Lanka.
Sri Lanka är en demokratisk
republik med flerpartisystem.
Presidenten är direktvald och har
en mycket stark ställning.
Nuvarande president Mahinda
Rajapaksa representerar Sri Lanka
Freedom Party, SLFP. Det tidigare
regeringspartiet United National
Party, UNP, är största oppositions
parti.
Sri Lanka har drygt 21 miljoner
invånare och består av flera olika
folkgrupper. Singaleserna,
företrädesvis buddhister, är i
majoritet. Tamilerna, som
traditionellt befolkat landets norra
och östra delar, är den största
minoriteten, följda av muslimerna
som till stor del bor i öster. De
flesta tamiler är hinduer eller
kristna.

Tempelruin i Polonaruva

Sveriges ambassad i Colombo, Sri
Lanka, stängdes i mars 2010. Sri
Lanka bevakas fortsättningsvis via
sidoackreditering från Sveriges
ambassad i New Delhi, Indien.
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SLBVs pengar har under
2011 gått till:

självkänsla och har betydelse för
människors hälsotillstånd,
inkomster och möjligheter till att
förbättra sina liv”
Redovisningen av de projekt som vi
är ekonomiskt engagerade i sker
löpande via vår webbsida och i
nyhetsbladet ”Utblick” som sänds
ut till medlemmarna 4 ggr om året.

Under verksamhetsåret har SLBV
bland annat gett stöd och bistånd
till barnhem, förskolor,
yrkesutbildning för unga, för
handikappade och stöd till
fadderbarnsprogram. Utbildning i
sex och samlevnad till ungdomar
och lärare. Utbildning i engelska,
data, matematik, ledarskap samt
sång och musik. Vi har arbetat för
att utveckla förskolor genom
utbildning. Samt bidra till
utveckling och stöd till de lokalt
ansvariga organisationerna. I dag
stödjer vi sex olika projekt som är
geografiskt spridda över Sri Lanka.
Två av dessa projekt drivs
och finansieras helt via medel från
SLBV. Till de övriga fyra projekten
bidrar vi med medel till i huvudsak
utbildning för barn och ungdomar.
Utöver medlemmarnas och
sponsorernas bidrag har vi under
verksamhetsåret startat upp ett
tvåårigt projekt finansierat med
medel från Forum Syd. Projektet,
”Kapacitetsutveckling och attitydförändring”, vänder sig till barn,
ungdomar och kvinnor i byn
Wilpotha norr om staden Negombo.

Verksamheten har 90-konto
och kontrolleras av SFI

SLBV är stolt innehavare av 90konto. Organisationer med 90konto måste ha en ordentlig
redovisning som granskas av
auktoriserad revisor. Detta ökar
möjligheterna att få bidrag från
externa samarbetspartners.

Insamling

Under 2011 har vi även jobbat
vidare med det omfattande
projektet ”Star for Life” år 3 av 3
år. Det är finansierat via Radio
hjälpen och ”all världens barn”.
Star for Life är i dag SLBV’s största
externt finansierade projekt och vi
når här ut till ca 800-1000 barn,
deras föräldrar och många lärare.

Liksom tidigare år har en stor
utmaning för styrelsen varit att
skaffa företagssponsorer.
Sammantaget står företagen i
Sverige för en mycket liten del av
bidragen till välgörenhet eller så
kallad Corporate Social
Responsibility (CSR).
Socialt ansvarstagande börjar dock
bli mer vanligt inom svenska
företag och styrelsens förhoppning
är att detta i framtiden skall leda
till att fler företag väljer att

SLBV har ett tydligt koncept med
sina utbildningsprojekt.
”Sambanden mellan utbildning och
minskad fattigdom är tydlig.
God utbildning stärker människors
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engagera sig och samarbeta med
SLBV i dessa frågor.
Styrelsen har arbetat målmedvetet
för att skaffa flera och nya
medlemmar och sponsorer.
Glädjande nog börjar föreningens
många adopterade ungdomar och
unga vuxna visa ett intresse för att
bidra på olika sätt. Under året har
ungdomar hört av sig med
önskemål att få resa till Sri Lanka
som volontärer. Under året har
också flera ungdomar och deras
skolor startat upp insamlingar till
förmån för SLBV.
Att samla in pengar i samband
med speciella tillfällen så som
födelsedagar och begravningar och
skänka dessa har också blivit allt
mer vanligt förekommande.

till MCC. I budget beräknas dock
att cirka 300 ambassadörer skulle
behövas för att få verksamheten att
gå runt, varför nyrekrytering
kommer att fortskrida i stor
omfattning under 2012. Annonser
för Ambassadörsprogrammet har
under året funnits i nyhetsbrevet
Utblick samt på hemsidan.

En informationsbroschyr:
”Får vi föreslå vår bästa affärsidé
för att få slut på fattigdomen i Sri
Lanka?”
har tagits fram i marknadsföringssyfte, en facebooksida för
SLBV finns sedan 2010. Där finns
också information om MCC och
Ambassadörsprogrammet samt
vart man kan vända sig för att få
ytterligare information. Till största
del sker dock nyrekrytering av
ambassadörer bland vänner och
bekanta till redan etablerade
ambassadörer. Tonvikt i
ambassadörsarbetet läggs på
delaktighet genom att inspirera och
informera om vad som händer på
MCC. Under 2012 planeras primärt
rekrytering via social medier och
hemsida.

Ambassadörerna

Ambassadörsprogrammet är
speciellt framtaget för SLBV, som
pilotorganisation under
Ambassadörsflaggen. Som
ambassadör skall man känna sig
speciell och utsänd för ett specifikt
projekts räkning. Syftet med
Ambassadörsprogrammet är att
skapa långsiktiga och hållbara
förutsättningar för barn och
ungdomar vid Matara Childrens
Center. Långsiktighet är enda
hållbara sättet att lyckas göra
skillnad. Under 2011 har arbetet
fortsatt med att rekrytera
intresserade ambassadörer samt
att behålla de som redan idag
sponsrar verksamheten. Totalt
fanns i slutet av år 2011 35 st
ambassadörer, vilka var för sig
bidrar med 100 kronor per månad

Privatpersoner största
finansiärerna
Föreningens cirka 500 medlemmar
bygger tillsammans plattformen av
regelbundna donationer till
verksamheten, genom årsavgiften
på 300 kr och regelbundna bidrag i
8
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Radiohjälpen har bidragit med
pengar till projektet Star for Life via
fonden ”Världens barn”.

samband med sponsorbrev och
julbrev. Några av föreningens
medlemmar har under det gångna
året gjort mycket stora privata
donationer riktade till SLBVs
projekt bland annat Matara
Childrens Center (MCC) och
barnhemmet Arudpany i
Batticaloa.

Rönningeskolan i Salem har för
tredje året bidragit generöst med
inarbetade pengar via dagsverke.

Många privatpersoner bidrar
med ideellt arbete
Många av föreningens medlemmar
säljer te till förmån för Sri Lankas
barn.
Under december 2011 påbörjades
ett insamlingsprojekt på Facebook
initierat av Franz och Andreas
Pålbrand i Göteborg.
”Franz & Andreas helping hand”

Förskolebarn på Matara Child Center

Företagssponsring
Sveriges ledande företag på
skolböcker, LäroMedia i Örebro har
bidragit med insamlade pengar till
utbildning. Både ledning och
medarbetare vid LäroMedia har
deltagit med stort engagemang.
Seniora Byggare från Göteborg har
bidragit generöst.
Många flera företag har på olika
sätt bidragit till att stödja SLBVs
arbete.

Franz och Andreas överlämnar en
gåvocheck till Matara Children Center

Övriga intäkter
Forum Syd har bidragit med
pengar till en förstudie i Wilpotha
kvinnoby.
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Arbetet inom Sri Lankas
Barns Vänner delas in i:

tankar om hur man ska kunna
höja nivån på sponsorbidrag, Hur
ser önskemålen ut för olika former
av engagemang?
Medlemmarna kan beskrivas som
mycket trogna och tack vare detta
kan föreningen bedriva ett
omfattande arbete i Sri Lanka.
De flesta aktiviteter och förslag till
förändring och utveckling kommer
från styrelsen. Arbetet med att
söka pengar från externa företag,
stiftelser och fonder är omfattande
och mycket tidskrävande. Dessa
pengar ska också regelbundet
avrapporteras.

*Arbetet i Sverige
*Projekten i Sri Lanka.
Arbete i Sverige
Styrelsen består av åtta styrelsemedlemmar och tre adjungerade
personer vilka arbetar aktivt i
styrelsen.
Styrelsen har haft fem styrelsemöten och ett tiotal mindre
arbetsmöten under året.
Allt arbete sker ideellt och
styrelsens uppgift kan generellt,
sägas bestå av att:

Olika uppslag till försäljning av
lokalt producerade konsthantverk i
Sri Lanka har förekommit men på
grund av dyra fraktkostnader och
låg försäljning har dessa initiativ
bordlagts.
Styrelsen har under 2011 lagt stor
vikt vid att titta över och skapa
nytt informationsmaterial. I slutet
av verksamhetsåret fanns ett klart
koncept för tryckning.
I samband med detta arbeta har
också mål, vision och syfte
diskuterats av styrelsen och vissa
förändringar av texten till
informationsmaterialet har gjorts.

1. ANSVARA för organisationens
verksamhet och tillgångar
2. LEDA organisationens arbete
3. FÖRVALTA organisationens
tillgångar, resurser och traditioner
4. FÖRETRÄDA organisationen
både utåt och inom organisationen
5. UTVECKLA organisationen inför
nya utmaningar
SLBV:s styrelse och de adjungerade fortsätter sitt arbete med att
kvalitetssäkra insatserna och
utveckla de projekt som föreningen
redan i dag driver och har ansvar
för.
I syfte att för medlemmar och
samarbetsparters kunna beskriva
insatserna arbetar styrelsen med
att ta fram olika mätmetoder av
kvalitet och kvantitet. Att bidra till
att göra projekten hållbara i
framtiden är viktigt. Styrelsen har
under året arbetat fortlöpande med
denna fråga.
En viktig fråga som styrelsen ställt
är om det finns idéer bland
medlemmarna om hur återväxten
av nya medlemmar skulle kunna
förbättras. Finns det idéer och

Hemsidan www.slbv.se
har fått en person som är Web
ansvarig som fortlöpande
uppdaterar sidan.

Uppföljningsresor
Enligt beslut ska någon eller några
ur styrelsen besöka samtliga
projekt och träffar ansvariga
samarbetspartners i Sri Lanka
varje år. Viktigt är att inhämta
kunskaper om projekten för att
kunna säkerställa att de drivs med
god kvalitet och att barn och
ungdomar nås av våra insatser.
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Styrelsen ansvarar för att
rapportera till medlemmar och
sponsorer. Under 2011 har tre
personer ur SLBV styrelse besökt
pågående projekt och startat upp
ny eller avslutat gamla projekt.
Dessa uppföljningsresor har alla
finansierats via privata eller
externa medel.
Styrelsen har sedan tidigare år ett
beslut på att i största möjliga mån
finansiera uppföljnings resor via
externa medel så att de av medlemmarna insamlade medlen kan
gå oavkortat till projekten.

deltagit i många av dess externa
utbildningar.
Forum Syd är den organisation
som har till uppgift att fördela
delar av SIDA:s ekonomiska medel
till NGO:s (Non Governmental
Organisations) i Sverige.
Via medel från Forum Syd har
SLBV under 2011 startat upp ett
tvåårigt projekt, ”Kapacitetsutveckling och Attitydförändringar” i
samarbete med Wilpotha kvinnoby.
Projektet beviljades i december
2010 och startades upp våren
2011. Se sida 17-18

Samarbete med Star for Life

Samarbete med Radiohjälpen

Stiftelsen Radiohjälpen drivs av
Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB. Genom olika
insamlingsprogram samlar
Radiohjälpen in pengar till ”goda
ändamål” bland annat till fonden
Världens Barn. Ur den fonden har
SLBV under året fått pengar
för att driva det 3 åriga Star for Life
programmet. Se sidan 21-22

En spännande samarbetspartner
är Star for Life Sweden och Syd
Afrika.
www.starforlife.se
www.starforlife.org
Läs mer under projektbeskrivningen
sida 21-22.

World Volunteer

Samarbetet med Forum Syd

Sedan några år är SLBV
medlemmar i Forum Syd och har

Under 2011 har SLBV påbörjat ett
samarbete och skrivit ett avtal med
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SLBV för olika artiklar eller
aktiviteter.
Utblick har kommit ut med fyra
nummer under året 2011.
Den finns att ladda ner från vår
webbsida. Allt arbete med
nyhetsbrevet Utblick sker av
styrelsens medlemmar fram till
sättning och tryck som sköts av
RJS Alliance Grafiska AB i Solna.

den relativt nystartade organisationen World Volunteer.
World Volunteer skapar möjligheter
för ungdomar att arbeta som
volontärer i utvecklingsländer med
yttersta målet att stärka
individernas självkänsla, främja
mångkulturellt kunskapsutbyte
och skapa ett internationellt
engagemang.

Webbsidan www.slbv.se

Först ut att ta emot volontärer
under 2012 är Matara Childrens
Center (MCC) i Sri Lankas
sydspets.
www.worldvolunteer.se

Nyhetsbrevet Utblick

SLBV har under verksamhetsåret
2011 haft som ett mycket viktigt
mål att arbeta mycket mer aktivt
med websidan. Ett steg i detta är
att ha en mer levande webbplats.
Ansvarig för att skapa en levade
websida och att fortlöpande
uppdatera den med bild och text är
Tommy Fredriksson adjungerad
styrelseledamot.
Den nya webbplattformen förenklar
avsevärt arbetet med aktuell
information och möjliggör för
styrelsen att snabbt förmedla
information och nyheter till
medlemmar och andra med
intresse för föreningen.

SLBV beslutade på grund av ökade
kostnader att minska omfattningen
av tidningen Utblick till ett
nyhetsbrev med 2 sidor.
Styrelsens förhoppning är att de
flesta av medlemmarna i dag har
tillgång till internet och därigenom
kan följa SLBVs arbete via
websidan. I nyhetsbrevet ”puffar”
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Ungdomsgruppen

Erika Angebrand presenterar sin Duppsats. ”Internationellt adopterade
barns språk- och kunskapsutveckling
utifrån ett föräldraperspektiv”

SLBV´s styrelse har beslutat att
uppdraget att söka rötter inte
ingår i den ordinarie biståndsverksamheten. SLBV förmedlar
däremot kontakt med SLBV’s före
detta ordförande Mats Andersson
som till sin hjälp har Sunethra
Weerasinghe på plats i Colombo.

I samband med föreningens 30-års
jubileum i augusti 2010 gjorde
styrelsen ett nytt försök att samla
ungdomar till en aktiv ungdoms
grupp. Det visade sig finnas ett
intresse bland ungdomarna men i
dagsläget finns inga ungdomar
som aktivt håller gruppen vid liv.
Det fanns ett starkt engagemang
hos de ungdomar som deltog och
förhoppningen är att ungdomsgruppen ska kunna bli
självstyrande med stöd från
styrelsen.

För att få hjälp med att söka efter
sina biologiska rötter bör man ha
fyllt 18 år. Det är bra att vara
inställd på att allting tar tid och
att det är nödvändigt att det får
göra det. Viktigt är att man ger
sig själv tid, för att bli klar över
att man vill starta sitt sökande då
det oftast är en känslomässigt
krävande process.
Det är inte ovanligt att man kan
komma att få ta del av uppgifter
om sin bakgrund som är mer
komplicerade än de uppgifter som
lämnades vid själva adoptionstillfället.
Att söka mer kunskap om hur
ens liv började är också en inre
process. I sökandet kan man
finna både glädje och besvikelse.

Det som är gruppens stora
utmaning är att deltagarna är
spridda över Sverige och det kan
vara svårt att planera in tillfällen
då alla kan delta. Facebook kan
vara en bra kontaktyta för en
ungdomsgrupp.

Att söka rötter
Detta handlar om att vilja veta mer
om sin tidiga livshistoria. Allt fler
av föreningens adopterade
ungdomar vänder sig i dag till
SLBV och efterfrågar hjälp med att
söka sina rötter då man vill veta
mer om sin bakgrund.

Mats Anderssons nås via:
srilanka.roots@gmail.com
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Allmänt om projekten i Sri
Lanka

förmögenhet till att upplåta sitt
hem åt föräldralösa flickor.

SLBV skall bedriva bistånd i Sri
Lanka med huvudsaklig inriktning
att hjälpa fattiga och
marginaliserade barn och
ungdomar till ett bättre liv och en
bättre framtid genom att ge stöd till
utbildning.
Föreningen ser det som att
utbildning är barns och
ungdomars bästa möjlighet att
påverka sina liv och att förändra
livssituationen bort från fattigdom.
Verksamheten ska karaktäriseras
av långsiktighet och hållbarhet.
För att få underlag till en bättre
uppföljning av resultaten av
biståndsarbetet, arbetar SLBV
aktivt med att utveckla olika
mätmetoder och vägar för att
dokumentera de utförda
insatserna.
Svårigheten hittills har varit att
göra en ”efterkalkyl”, dvs. att
klarlägga hur det gick sedan för
alla de barn som SLBV stöttade.

I ”Tandtemplet” i Kandy förvaras en
tand från Buddha i detta skrin av guld,
behängt med gåvor av guld och ädla
stenar

25 flickor mellan 5 och 18 år bor
på hemmet och går i skola i
närområdet. Barnen har blivit
anvisade plats av the Department
of Probation and Childcare som
garanterar en summa av 300
Rupies (18 kr) per barn/månad.
Det räcker inte långt för att möta
kostnaderna och mellanskillnaden
täcks upp med gåvor.
Biståndsföreningen Sri Lankas
Barns Vänner stödjer Gunasekara
med bidrag till extralektioner i
matematik, engelska, naturvetenskap, med skolmaterial, dator
och dator- utbildning. Bidrag för
transport till och från skolan har
också ingått.
Under 2011 har två av de äldsta
flickorna lämnat hemmet för att
börja arbeta. De har fått arbete på
en närliggande fabrik som syr

SLBV är medveten om de
svårigheter det kan medföra för
dessa ungdomar då de på ena
sidan har den traditionella
kulturen att ta hänsyn till och på
den andra sidan har ett nytt tänk
och en utbildning att förvalta. Här
krävs kunskap och förståelse från
föreningens sida.

Gunasekara Childrens Home,
Colombo
Gunasekara Childrens Home är ett
hem för föräldralösa flickor och
flickor som har utsatts för övergrepp. Hemmet grundades av
Mrs Walter Gunasekara. Efter att
hennes tre egna barn avlidit i tidig
ålder, använde hon sin egen
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På Arudpany’s Girls Home bor
drygt 20 flickor från 3-4 år upp till
20 år. Flickorna kommer alla från
svåra hemförhållanden.
Många av flickorna har bara en
eller ingen förälder i livet.

kläder. Där har de också tillgång
till en bostad som ligger inom
fabriksområdet. Till stöd finns en
husmor som håller ett vakande öga
på flickorna.
Åtta nya flickor i åldrarna 8-16 år
har flyttat in på Gunasekara under
2011. Tack vare hårt arbete från
personalen har nu alla nya flickor
lyckligtvis fått plats i närbelägna
skolor.

Större delen av huset där flickorna
bodde förstördes under tsunamin.
Under de år som gått sedan dess
har ett träget arbete pågått för att
bygga upp ett nytt hus och hem till
förmån för dessa flickor. Huset är i
dag färdigbyggt. Det är stort och
rymligt med härlig trädgård. Här
har flickorna plats för både lek och
studier.

Under det gångna året har SLBV
bidragit med medel till en
studieresa till Kandy. 2011 var
Buddhismens år i Asien och
flickorna reste till Kandy för att
bland annat besöka den heliga
”Tandens Tempel” i Kandy.

Huvudsponsor för Arudpany Girls
Home är familjen Börjesson samt
Seniora Byggares förening i
Göteborg. Dessa har tillsammans
generöst ställt upp och stöttat
husbygge och drift av barnhemmet.

Läs mer på www.slbv.se

SLBV vill också rikta ett speciellt
tack till Adoptionsföreningen
Barnens Vänner i Piteå och de
privatpersoner som generöst
bidragit med medel så att flickorna
under det gångna året fått tillgång
till en samtalsterapeut som regelbundet kommit till Gunasekara för
att ge samtalsstöd åt flickorna.

Vi har under året strävat efter att
öka och säkerställa kontakten med
den driftsansvariga pastorn för
Arudpany Girls Home.
SLBV har anlitat en kanadensisk
kvinna, Marilyn Weaver, som bor i
Batticaloa. Marilyn besöker
flickorna regelbundet, pratar
engelska, tränar datorkunskap och
anordnar utflykter.
Marilyn ansvarar för att SLBV får
kvalitetssäkrade rapporter.

Arudpany`s Girls Home i
Batticaloa

Araliya Preschool i Ratmalana
I över 32 år har SLBV möjliggjort
verksamheten på den här förskolan
i Gonakowila, ett fattigt område, ca
20 km söder om Colombo.
Det är föreningens äldsta
åtagande.
”Fröken” Thilaka Wijesundara har
arbetat på förskolan i alla år. För
fem år sedan bildade lärarna och
föräldrar den förening som i dag

Flickor i varierande åldrar boende på
Arudpany’s Girls Home i Batticaloa
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att fungera genom en oerhört stor
egen arbetsinsats.

driver förskolan. ”Sweden – Sri
Lanka Rathmalana Friendship
Society”.
Till Araliya kommer ca 50
förskolebarn måndag till fredag
mellan 09-12.

Suhada Home erbjuder livsnödvändig vård. Läkemedel,
rådgivning samt fysisk träning för
handikappade personer för att
stärka den fysiska och mentala
konditionen.
De handikappade tränas att gå på
toaletten, ta mat, av- och
påklädning samt att sköta den
personliga hygienen.

Eftersom denna förskola ligger i ett
väldigt fattigt område är det många
av föräldrarna som inte har
möjlighet att betala den fulla
skolavgiften på 300Rs = 18 kronor
per månad.

Sunethra på Sverigebesök.

Under 2010 - 2011har SLBV
bidragit till en omfattande
upprustning av förskolan. Det är
med stolthet som skolans
föreståndare och förskolelärare
Thilaka Wijesundara poserar
framför skolans nya skylt.

Sunethras mål för Suhada Home
•

30 års samarbete med
Sunethra på Suhada Home i
Colombo

•

När vi 1980 inledde samarbetet
med Sunethra - Sri Lankas ”Moder
Theresa” - anade ingen att vårt
samarbete skulle utvecklas till att
bli ett av SLBV´s längsta projekt.
På Suhada Home bor ett sextiotal
barn, ungdomar och äldre. De
flesta har fysiska och/eller
psykiska funktionshinder.
Med Sunethras övertygelse och
inneboende kraft får hon vardagen

•
•
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Hjälpa dem som är hjälplösa,
utblottade och utfattiga med
speciell inriktning mot
handikappade personer
bosatta i Sri Lanka,
oberoende av ålder, kön, ras,
kast eller religiös bakgrund
Erbjuda organiserad logi och
livets nödvändigheter åt de
mest behövande, för all tid
utan åldersgräns.
Rehabilitera dem som har
familj och bostad, i deras
eget hem.
Hjälp att leva ett självständigt liv, hjälp till
självhjälp, oberoende av
andra.
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Vardagen bygger på noggrant
uppgjorda ansvarsområden där
alla bidrar efter sin förmåga. På
förmiddagarna deltar alla som kan
i skolundervisning. Något som de
boende på Suhada Home sällan
erbjudits möjlighet till tidigare i
livet.

Sunethra anpassar olika
stödåtgärder till individens och
familjens behov. Alla barnen har
en egen bankbok. Ett långsiktigt
sparande som skall utgöra en
grundplåt för framtida behov.
Årligen tar Sunethra fadderbarnen
på en studieresa till någon av Sri
Lankas alla minnesvärda platser.
Under 2012-2013 kommer en del
av SSP programmet att minskas på
grund av att barnen blir vuxna.
Det är Sunethra som kommer göra
bedömningen om det finns ett
fortsatt behov av stöd.

De boende tränar sin finmotorik
samtidigt som de får uttrycka sig i
färg och form. Man tränar också
engelska vid ett par tillfällen i
veckan. Sunethra själv undervisar i
sång och dans. På Suhada Home
finns också en förskola för fattiga
barn i området. 30 barn får sin
undervisning av två förskollärare.
SLBV har bidragit till förskolans
drift, lärarnas löner, skolmateriel,
skoluniformer samt de
funktionshindrades undervisning.
Samarbetet med Suhada Home
fortsätter.

Sunethra överlämnar en bankbok till
SSP Kevin

WILPOTHA- WKIP

Sponsorbarn på Suhada Home
(fadderbarn)

(Women’s Savings Effort)
Ett kvinnokollektiv startade för 25
år sedan för att ge kvinnorna i byn
ekonomisk frihet, det vill säga
möjlighet att kunna påverka sina
liv.
Trots starkt motstånd från
godsägare och andra växte sig
rörelsen stark, mycket tack vare
initiativtagaren, Mrs Karunawathie
Menike.

SSP – Suhada Home Sponsor
Program

På Suhada Home finns 31 barn
som har svenska fadderföräldrar.
Skolbarnen får ett månatligt
understöd till bland annat avgifter
för extra undervisning och
skolmaterial. De får också hjälp
med skoluniform, skor etc.
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Man driver fem förskolor i fem
närliggande byar och har
organiserat cirka 200 ungdomar i
Childrens Society, en verksamhet
som har till syfte att, förutom ren
kunskapsinlärning sprida
demokratiskt tänkande och
färdigheter i hur en förening drivs
och organiseras.
Inom Childrens Society i Wilpotha
arrangerar skolbarnen olika
aktiviteter till exempel studieläger i
miljökunskap, studiebesök på
historiska platser och konsttävlingar.

•

Att öppna ett center för
utbildning och
nätverksbyggande.

Detta projekt förgicks av en
förstudie under 2010.
Det planerades och startades upp
under våren 2011.
Projektet vänder sig till barn,
ungdomar samt kvinnor inom
Wilpotha-distriktet.
Projektet berör ca 800-1000
personer i sju kringliggande byar.

Matara Childrens Center

Nya medel från Forum Syd till
WKIP-projektet
”Organisationsutveckling och
Attitydförändring”

MCC, ett allaktivitetshus för
barn och ungdomar
Under fem år har SLBV drivit MCC
i samarbete med Mr Conrad
Ranawake vid Institute for
Development of Community
Strengths (INDECOS).

Wilpothas kvinnor i intensivt projektarbete

SLBV har tillsammans med WKIP
beviljats medel till ett 2 årigt
projekt.

Matara Childrens Center vänder
sig till fattiga och marginaliserade
barn och ungdomar som bor i
Matara-distriktet.
De är varmt välkomna till centret
för att studera, använda datorer,
bibliotek eller för att delta i någon
av centrets alla satsningar på
utbildning.

Huvudsyftet är:
• Att öka kunskapen om
organisation
• Att öka respekten för kvinnor
och barn samt säkra deras
rättigheter och bidra till ökad
demokrati.
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lärare samt lärare från Matara
Open University.
Under år 2011 har många svenska
familjer och ungdomar besökt
MCC.

SLBV hyr för MCC’s räkning ett
enplanshus på ca 230 kvm, beläget
i ett mycket trevligt villaområde i
centrala Matara.
Huset omges av en tomt, med
utemöbler och planteringar, som
lämpar sig för lek. Det är tre
minuters gångväg till en stor
sportanläggning med möjlighet till
både utomhus- och inomhusaktiviteter.
Inom MCC drivs bland annat en
förskola som under 2011 utökats
till att kunna ta emot 45 barn i
åldrarna 3-5 år. Till förskolan har
även en ny undervisningslokal
byggts ute i trädgården.

Barn och ungdomar i åldrarna 617 år erbjuds möjlighet att delta i
följande utbildningar och
aktiviteter vid MCC.
Lektioner ges i:
*Engelska
*Matematik
*Datakunskap
*Ledarskap
*Presentationsteknik
*Positivt tänkande
*Skrivkunskap
*Motivationsarbete för studier
*Teamwork/gruppanda
*Studieresor
*Uppförande & vanor
*Matlagning
*Kost och hälsa
*Lek, sport
*Musik
*Dans
Utöver ovan nämnda aktiviteter ges
också utbildning i demokrati,
mänskliga rättigheter och
miljöarbete vid MCC.

Ny undervisningslokal ute i trädgården

Inom centret finns i dag
undervisningssalar som kan ta
emot grupper på upp till 40
personer, ett välutrustat kök, en
undervisningssal med tio datorer
samt ett mycket välutrustat
bibliotek. Hit kan barn och
ungdomar komma för att läsa och
arbeta.
Ansvarig för driften av MCC är Mrs
Pearl som med varm och erfaren
hand driver verksamheten framåt.
Mrs Pearl ansvarar för driften av
förskolan under förmiddagarna
samt all övrig undervisning och
planering vid centret. Till sin hjälp
har hon en assistent, tre förskol-

Vision för MCC
Att höja livskvalitén för barn och
ungdomar genom ökade kunskaper
och medvetenhet är målet.
SLBV strävar efter att stimulera
MCC mot att bli självfinansierande
till viss del.
Vårt Ambassadörsprogram är
resultatet av många månaders
planerande och arbete.
Förhoppningen är att via
ambassadörsprogrammet kunna
nå en kostnadstäckning för MCC
under 2012.
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Matara Sponsor Program,
MSP 1-3

Krishan, enda manlige förskoleläraren

Under 2011 har många av ungdomarna ur MSP 1 och MSP 2
påbörjat sina högre studier vid
olika universitet i Sri Lanka.
Mycket glädjande visar sig
fadderbarnsprogrammet ha nått
oväntat goda resultat. Många av
ungdomarna har studieresultat
som innebär att de kan studera
vidare på olika nivåer.

Fadderbarn MSP 1-3 på MCC

SLBV driver tillsammans med
INDECOS ett mycket uppskattat
fadderbarnsprogram, MSP 1-3.
63 barn har varit knutna till
programmet.
Fadderbarnen är utvalda av
INDECOS och alla barnen har
stora behov av att få ekonomiskt
stöd. Att ge möjlighet till studier
och därigenom ge barnen
förutsättningar att kunna förändra
och påverka sitt liv är målsättningen med fadderbarnsprogrammet. Tanken är också att
de äldre fadderbarnen skall arbeta
som extra resurser och hjälpa de
yngre barnen. Fadderbarnen har
tillgång till aktiviteter vid MCC.
Under 2011 har flera av
fadderbarnen arbetat på centret.

Tack vare de svenska
fadderföräldrarnas månatliga
insats på 150 kr har de nu gett
dessa ungdomar nyckeln till ett
nytt och bättre liv. En möjlighet att
kunna välja och påverka.
Det är med stor stolthet vi kan
konstatera att detta program
motsvarar SLBVs vision. Då
oväntat många nu påbörjat sina
studier till läkare, ingenjörer,
lärare och ekonomer har vi hastigt
fått ett ökat behov av flera familjers
stöd till varje ungdom.
Att studera på universitet, bo och
äta på elevhem och köpa
nödvändiga skolböcker kräver flera
familjers engagemang för att täcka
kostnaderna för en student.

Krishan 20 år har arbetat på
förskolan i avvaktan på att starta
upp sina ekonomistudier. Krishan
är troligen den enda manliga
förskoleläraren som arbetat på
förskola.

20

Sri Lankas Barns Vänners Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2011

Star for Life i Matar (SfL)

insatser. Även elevernas föräldrar
deltar i utbildningarna.
Två coacher har under året
ansvarat för all utbildning i
samarbete med de ordinarie
lärarna.
I januari 2011 gästades Star for
Life i Matara av Ken Wennerholm
från den svenska musikgruppen
Triple & Touch. Ken med partner
Göran Rudbo ansvarar för Star for
Life programmets musik i Sverige
och i Syd Afrika.

Även elevernas föräldrar deltar i
utbildningarna

Ken och Star for Life skolans
ungdomar sjöng och spelade
tillsammans. I Syd Afrika är musik
en viktig del av detta program.

Programmet har pågått i tre år och
utgår helt från elevernas
inneboende kraft och glädje.
Genom att stärka elevernas självkänsla vågar de tro på framtiden
och kan ta ökat ansvar för sina liv.
Star for Life är ett unikt program
med målet att förhindra
spridningen av Hiv/Aids och andra
sexuellt överförda sjukdomar.
Detta ökar elevernas kunskaper
om sin egen hälsa.
Visionen är att inspirera unga
människor att tro på sin framtid
och sina drömmar. SLBV stödjer
unga i Matara att leva ett så
hälsosamt liv som möjligt med
syftet att nå sina drömmar.

Det var med stor glädje och
spänning dessa ungdomar fick
hjälp och stöd i att komma igång
med musikaliska aktiviteter.
Läs mer om programmet på vår
hemsida www.slbv.se/star-for-life/
eller www.starforlife.se och
www.starforlife.org

Med medel från Radiohjälpen och
ett samarbete med Star for Life i
Sverige och Syd Afrika har SLBV,
som första organisation i Asien,
fått möjlighet att prova på detta
unika program för förebyggande av
HIV/Aids.

Läs mer om Dasuns medverkan på vår
hemsida www.slbv.se/dasun/

Under året har Star for Life haft
många aktiviteter och spännande
utmaningar i Palatuwa
Gunarathana Central College,
Matara. Här deltar 800-1000 elever
och lärare i olika utbildnings-

Verkligt fantastiskt blev det för
musikläraren/trumslagaren
Dasun Samarasekaram, från MCC,
som fick en inbjudan av Star for
Life/Triple & Touch i Sverige att
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under oktober få förmånen att
komma till Sverige för att delta i
sju konserter runt om i landet
tillsammans med den
sydafrikanska ungdomskören
Star Choir och Triple & Touch.
Syftet med konserterna är att
samla in pengar till förmån för nya
Star for Life-skolor.

Ekonomi och redovisning
År 2011:
Medlemsavgiften har varit 300 kr
Sponsorbidraget 150 kr/kvartal
Fadderbarnsavgiften
450 kr/kvartal
Ambassadörerna
betalar 100 kr/ månad.
För övrigt hänvisar vi till årets
resultat- och balansräkning.

Tack!
Styrelsen tackar alla medlemmar,
företag och sponsorer som troget
stöttat SLBVs verksamhet under
2011.
Utan Er hade barnen i Sri Lanka
inte fått det stöd och de möjligheter
som vi alla önskar ge dem.
Vi hoppas att ni är med oss även i
det fortsatta arbetet för att ge
”hjälp till självhjälp” till förmån för
Sri Lankas barn.
Styrelsen februari 2012
Sri Lankas Barns Vänner
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