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Verksamhetsidé

Sri Lankas Barns Vänner
(SLBV)
Biståndsföreningen Sri Lankas
Barns Vänner (SLBV) grundades
för 34 år sedan, då adoptionsföreningen Sri Lankas 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 har
under året stöttat sju olika
verksamheter i samarbete med
lokalt förankrade organisationer.
Två av dessa projekt finansieras
helt av SLBV. SLBV driver också
två fadderbarnsprogram, ett i
Colombo, SSP och ett i Matara
MSP. Fadderprogrammet i Matara
har delvis avslutats under 2013.

SLBV består av ca 400

medlemmar från hela riket.
Föreningen stödjer fattiga och
marginaliserade barn och
ungdomar i Sri Lanka till olika
former av utbildning, så att barnen
själva ska kunna påverka sitt liv
och sin framtid.
Verksamheterna ska genomsyras
av tanken ”hjälp till självhjälp”

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.

Vision
Barn och unga på Sri Lanka har
hopp och tro på en egen framtid.

Mission
Sri Lankas Barns Vänner ger stöd
till utbildningsinsatser för att göra
det möjligt för marginaliserade
barn och unga att försörja sig när
de blir vuxna.
Lokala samarbetspartners står för
behovsbedömningar och
genomförande, vilket säkerställer
verksamhetens relevans och
effektivitet.

Värdegrund
Vi tror på att alla barn och unga
har samma rättigheter och lika
värde.
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SLBV följer FN:s
barnkonvention.

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

Vad kännetecknar oss?
SLBV har ett tydligt utbildningskoncept.
Förskolelev från Wilpotha

•

”Sambanden mellan utbildning
och minskad fattigdom är tydlig.
God utbildning stärker
människors självkänsla och har
betydelse för människors
hälsotillstånd, inkomster och
möjligheter till att förbättra sina
liv”

•

Vi är 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.

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
• Varje barn har rätt att få
uttrycka sin mening och bli
respekterat
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Landet Sri Lanka

del bor i öster. De flesta tamiler är
hinduer eller kristna.
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).

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
oppositionsparti.
Sri Lanka har drygt 20 miljoner
invånare och består av flera olika
folkgrupper. Singaleser, företrädesvis buddhister, är i majoritet.
Tamilerna, som traditionellt
befolkat landets norra och östra
delar, är den största minoriteten,
följda av muslimerna som till stor

Buddhastaty i klipptemplen
i Dambulla

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.

5

Sri Lankas Barns Vänners Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2013
Sveriges ambassad i Colombo, Sri
Lanka, stängdes i mars 2010.
Sri Lanka bevakas fortsättningsvis
via sidoackreditering från Sveriges
ambassad i New Delhi, Indien.

Arbetet inom Sri Lankas
Barns Vänner delas in i:

•
•

Arbetet i Sverige
Projekten i Sri Lanka

Arbetet 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.
Styrelsen består av sju styrelsemedlemmar och två adjungerade
personer vilka arbetar aktivt i
styrelsen.
Styrelsen har haft åtta styrelsemöten och ett antal mindre
arbetsmöten under året.
Styrelsen har också haft ett par
arbetshelger då man med extern
hjälp har diskuterat utveckling av
styrelsens organisation och
arbetsuppgifter samt hur vi ska bli
bättre på att marknadsföra
föreningen. Det har då bland annat
blivit tydligt att styrelsen behöver
förstärkas med en
kommunikationsansvarig person.
Allt arbete sker ideellt och
styrelsens uppgift kan generellt,
sägas bestå av att:
1. ANSVARA för organisationens
verksamhet och tillgångar
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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 arbetar kontinuerligt
med att kvalitetssäkra insatserna
och utveckla de projekt som
föreningen redan i dag driver eller
har ansvar för.
Att bidra till att göra projekten
hållbara i framtiden är viktigt.
Styrelsen har under året arbetat
fortlöpande med denna fråga.
Medlemmarna kan beskrivas som
mycket trogna och tack vare detta
kan föreningen bedriva ett
omfattande arbete i Sri Lanka.
Arbetet med att söka pengar från
externa företag, stiftelser och
fonder är omfattande och mycket
tidskrävande. Dessa pengar ska
också regelbundet avrapporteras.
De flesta aktiviteter och förslag till
förändring och utveckling kommer
från styrelsen.
En viktig fråga som styrelsen ställt
sig är om det finns idéer bland
medlemmarna om hur återväxten
av nya medlemmar skulle kunna
förbättras. Finns det idéer och
tankar om hur man ska kunna
höja nivån på sponsorbidrag. Hur
ser önskemålen ut för olika former
av engagemang?
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Uppföljningsresor
Enligt beslut ska någon eller några
ur styrelsen varje år besöka
samtliga projekt och träffa
ansvariga samarbetspartners i Sri
Lanka och uppdatera eller skriva
nya avtal.
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.
Styrelsen ansvarar för att
rapportera till medlemmar och
sponsorer.
Under 2013 har sex personer ur
SLBV styrelse besökt pågående
projekt och startat upp nya eller
avslutat gamla projekt.
Dessa uppföljningsresor har till
största delen finansierats via
privata eller externa medel.

SLBV:s pengar har under år
2013 gått till:
Stöd och bistånd till barnhem,
förskolor, utbildning för unga, för
handikappade samt stöd till
fadderbarnsprogram.
Genomlysning av organisationen i
MCC, under ledning av konsult Dr.
Sarath Buddhadasa, Business
Consultancy Services Ltd, Sri
Lanka.
Styrelseutveckling och marknadsföring för SLBV:s styrelse under
ledning av Jesper Hansén från
Swerights och Annika Kuppila från
Kimmy Säljutveckling.
Vi har arbetat för att utveckla
förskolor samt bidragit till
utveckling och stöd till de lokalt
ansvariga organisationerna.
Utöver medlemmarnas och sponsorernas bidrag har vi under
verksamhetsåret drivit ett tvåårigt
projekt, ”Kapacitetsutveckling och

attityd-förändring”, finansierat med
medel från Forum Syd.
Projektet, vänder sig till barn,
ungdomar och kvinnor i byn
Wilpotha norr om staden Negombo.

Stort antal barn har nåtts
eller nås av Star for Life
Under 2013 har vi även arbetat
vidare med det omfattande
projektet Star for Life.
SLBV har fått Star for Life Swedens
förtroende att arbeta med Star for
Life-konceptet i Sri Lanka.
Star for Life är i dag SLBV:s största
externt finansierade projekt och vi
har nått ut till ca 1500 barn i
Matara District, deras föräldrar och
100-talet lärare.
Sedan år 2013 deltar också 800
barn och 50 lärare i Colombo
District.
Under 2013 startade projekt nr 2 i
Matara med finansiering från LIN
Education, Sweden.
Tyvärr blev projektet fördröjt i tid
och vår samarbetspartner lyckades
inte genomföra arbetet inom givna
ramar.
I samförstånd med LIN Education
lades projektet ned under året.
Trelleborg AB är finansiär av Star
for Life skola nr 3 i Colombo,
Kelani School.
Arbetet har kommit igång under
året och den officiella invigningen
var i januari 2014.
Redovisningen av de projekt som vi
är ekonomiskt engagerade i sker
löpande via vår webbsida och i
nyhetsbladet ”Utblick” som sänds
ut till medlemmarna 2 gånger om
året.
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Företagssponsring
Många företag har på olika sätt
bidragit till att stödja SLBV:s
arbete.
Övriga intäkter
Forum Syd har bidragit med pengar
till en förstudie.

Samarbete med Forum Syd

Sedan några år är SLBV medlemmar i Forum Syd och har
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 2013 avslutat ett
tvåårigt projekt, ”Kapacitetsutveckling och Attitydförändringar” i
samarbete med Wilpotha kvinnoby.
Mycket goda resultathar har
uppnåtts genom projektet.
Den förstudie som genomförts vid
Araliya förskola är också
finansierad av medel från Forum
Syd.

Star for Life
Samarbetet med Star for Life
Sverige och Syd Afrika har nu
pågått i 5 år.
Under 2013 startade SLBV upp två
nya Star for Life program i Sri
Lanka.

Star for Life har som vision att
motivera och inspirera ungdomar
till bättre liv och ökad framtidstro.
Ungdomarna stimuleras att
fokusera på sin utbildning och att
ta hand om sin hälsa. Viktigt i
programmet är också musik, dans
och sport.
www.starforlife.nu

Traditionell dans vid invigningen av
Star for Lifeprogrammet i Matara

Under året har Star for Life
programmet haft många utmaningar på President College i
Matara. Här har 800-1000 elever
och lärare deltagit i olika utbildningsinsatser.
Två coacher från vår samarbetspartner INDECOS har under året
ansvarat för all utbildning i
samarbete med de ordinarie
lärarna.
Under hösten 2013 beslutade
SLBV i samråd med sponsor LIN
Education att avsluta programmet
31 december 2013.
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Kelani Collage, Colombo

Tillstånd från utbildningsministeriet för att få driva Star for
Life program i befintliga skolor fick
vi först på sensommaren.

Trelleborg AB är Sponsor för SfLprogrammet på Kelani College

Ansvariga för SfL-programmet Mr
Lasantha, Trelleborg, C Riddebäck
SLBV, Mr Dian, Trelleborg och Coach
Chathuranga, Leraning for Life-SFCSL

I januari 2013 startade SLBV för
första gången ett Star for Life
program i Colombo. I utkanten av
Colombo ligger Kelani College och
här studerar i dag 1350 elever
varav 800 elever i åldern 13-19 år
som alla ingår i Star for Life
programmet.

Allt sedan dess har arbetet i den
nya skolan pågått enligt planerna.
SLBV har anställt Coach
Chathuranga Guruge. Han har
under hösten genomfört
Workshops, Baseline-mätning för
att kunna följa elevernas resultat,
samt startat musik- och
sportaktiviteter

Efter att i snart 35 år ha verkat
från Sverige via lokala
samarbetspartners i Sri Lanka tog
styrelsen i början av 2013 beslutet
att starta en lokal NGO (= Non
Governmental Organisation) med
säte i Colombo, Sri Lanka, en
systerorganisation till SLBV.
Mot en ljusare framtid - i Star for Life
programmet!

Att starta ett Star for Life program i
ett nytt distrikt har under året
visat sig vara mycket tidskrävande.
10

Den nystartade organisationen fick
namnet Learning for Life-SFCSL,
(LfL)
Organisationens syfte är driva och
ansvara för de aktuella projekten i

Sri Lankas Barns Vänners Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2013
Sri Lanka och att fortlöpande
rapportera till ansvariga i
styrelsen. Vid årsskiftet 2013-2014
fanns två anställda.
Styrelsen har under åren upplevt
att det är komplicerat att ha ett
svenskt namn ”Sri Lankas Barns
Vänner” (SLBV) i Sri Lanka. Den
engelska översättningen är inte
heller enkel och slagkraftig
”Swedish Friends of Children in Sri
Lanka” (SFCSL), därav valet av
Learning for Life-SFCSL som i
namnet anger syftet med
organisationen.
LfL leds av en lankes, Chathuranga
Guruge. Han är utbildad i
Australien i barns utveckling och i
barnpsykologi samt har mångårig
erfarenhet av biståndsprojekt i
internationell miljö. Ytterligare en
anställd sköter det administrativa
arbetet.
LfL hyr kontor i Boralesgamuwa,
en förort till Colombo.
LfLs uppgift under året har varit
att sjösätta det omfattande Star for
Life-programmet som startade mot
slutet av året. För närvarande
arbetar de två anställda
huvudsakligen med detta projekt.
Intentionen är att LfL ska
engageras i fler projekt, som
initieras från SLBV Sverige.

Webbsidan www.slbv.se
SLBV har under verksamhetsåret
2013 haft som ett mycket viktigt
mål att arbeta mer aktivt med
information från projekten på Sri
Lanka. Ett steg i detta är att ha en
mer levande webbplats. Då
styrelsens ledamöter har flera olika
uppdrag inom styrelsen har vi inte
lyckats särskilt väl med att leva
upp till detta mål. Behovet av en

kommunikationsansvarig i
styrelsen visar sig även här.
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.

Nyhetsbrevet Utblick
SLBV beslutade på grund av ökade
kostnader att minska omfattningen
av tidningen Utblick till ett
nyhetsbrev med 2-4 sidor som
kommer att ges ut 2 gånger per år.
Styrelsens förhoppning är att de
flesta av medlemmarna i dag har
tillgång till internet och därigenom
kan följa SLBV:s arbete via
websidan. I nyhetsbrevet ”puffar”
SLBV för olika artiklar eller
aktiviteter.
Utblick har kommit ut med två
nummer under året 2013.
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detta ordförande Mats Andersson,
som till sin hjälp har Sunethra
Weerasinghe på̊ plats i Colombo.
Under året som gått har ett mindre
antal adoptivbarn sökt kontakt och
fått hjälp med att söka sina rötter.
Mats Anderssons nås via:
srilanka.roots@gmail.com

Allmänt om projekten i Sri
Lanka
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.
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.

Att söka rötter

SLBV:s styrelse har beslutat att
uppdraget att söka rötter inte ingår
i den ordinarie biståndsverksamheten.
Efter önskemål från Barnens
Vänner i Piteå förmedlar SLBV
däremot kontakt med SLBV:s före
12

Föreningens verksamhetsidé är att
utbildning är barn 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 sätt
och vägar för att dokumentera de
utförda insatserna.
Svårigheten hittills har varit att
göra en ”efterkalkyl”, det vill säga
att klarlägga hur det gick för alla
de barn som SLBV stöttat.
SLBV är medvetet 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.
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Gunasekara Childrens Home i
Nawala Colombo

utflykterna har anpassats till
barnenes ålder. Då staten inte ger
medel för detta ändamål har
utflykterna möjliggjorts genom
gåvor från privata givare.
SLBV vill rikta ett speciellt tack till
Adoptionsföreningen Barnens
Vänner i Piteå och de privatpersoner som generöst bidragit
med medel.

Föreståndare Mrs. Sandamali
Hettiaratchi med sina flickor

Idag bor ca 20 flickor mellan 5-18
år på hemmet. Många nya flickor
flyttade in under 2012 varför
mycket tid och kraft har gått till att
flickorna ska komma tillrätta både
i skolan och på barnhemmet.
Barnen har blivit anvisade plats av
Department of Probation and
Childcare som garanterar hemmet
en summa av 300 Rupies per
månad och barn. (ca 13 kronor)
Detta räcker inte långt och för att
klara av alla kostnader täcks
mellanskillnaden från privata
givare och föreningar.
SLBV har under 2013 bidragit med
medel till extralektioner i mattematik, engelska, naturvetenskap
och datautbildning
Även under 2013 hade vi möjlighet
att bjuda barnen på ett pizza party
när vi var där på besök i februari
månad. Detta uppskattades
verkligen, både av flickor och
personal, men även av styrelseledamöter och gäster från Sverige.
Under verksamhetsåret har
flickorna fått tillfälle att göra
skolutflykter. De har då delats in i
tre olika åldersgrupper så att

Avslutning av stödet till
Gunasekara Childrens Home
SLBV:s styrelse har beslutat att
avsluta stödet till Gunasekara
Childrens Home från och med
årsskiftet 2013-2014.
Anledningen är att styrelsen vill
koncentrera de ekonomiska
insatserna till färre projekt. Då vi
är en relativt liten biståndsförening
räcker varken ekonomiska eller
personella resurser till att driva
flera projekt parallellt.
Styrelsen vill betona att det inte är
några samarbetssvårigheter eller
oegentligheter som ligger bakom
beslutet.
Mrs. Sandamali Hettiaratchi skrev
i höstas ett tackbrev till SLBV för
det stöd som barnhemmet fått
under åren.
“We are extremely grateful for all
what you have done and given us.
This financial support has
benefitted many girls to progress in
many areas. What can we say, but
a very sincere thank you to all of
you.
---Of course, we will always warmly
remember you all, and do please
keep in touch, and do visit us
whenever you all come to Sri Lanka.
The doors of Gunasekara are
always open to all of you.”
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Araliya Preschool i Ratmalana

Julshow 2013 på Araliya

Förskolan drivs av föreningen
Sweden Sri Lanka Ratmalana
Friendship Society som består av
lärare och föräldrar.
Till Araliya kommer idag ca 50
förskolebarn, i åldrarna 3 till 5 år.
Verksamheten på förskolan pågår
måndag till fredag mellan klockan
9 -12.
Föreståndaren, Thilaka
Wijesundara, har arbetat på
förskolan under de ca 35 år som
skolan funnits. Skolavgiften är idag
400 Rupies per månad (ca 20 kr).
Förskolan ligger i ett mycket fattigt
område söder om Colombo och alla
familjer har inte råd att betala
skolavgiften även om den är
blygsam mätt med svenska mått.
De som inte kan betala hela
summan bidrar med den summa
som de kan betala.
Under 2013 har vi haft lyckan att
några privata sponsorer har
bidragit ekonomiskt så att vi har
kunnat renovera taket på skolan.
Förutom ordinarie undervisning
har barnen tillsammans med
föräldrar och fröknar åkt på en
årlig utflykt. Denna gång gick den
till Sri Dalada Maligawa,
Tandtemplet som ligger i staden
Kandy
14

Därefter gick resan vidare till
Pinnawala Elephant Orphanage ett
barnhem för övergivna elefanter.
Dessa resor är mycket uppskattade
av både barn och föräldrar, då
många inte har ekonomiska
möjligheter att åka på sådana
utflykter.
Enligt tradition avslutades läsåret
2013 med ett Christmas Party, där
barnen får julklappar och även en
medalj att det har klarat av sitt
första eller andra år i förskolan.

Genomlysning av
organisationen – en förstudie

Julshow 2013 på Araliya

I början av året genomfördes en
förstudie av organisationen och
verksamheten vid Araliya förskola.
Förstudien finansierades med
medel från Forum Syd. Studien
genomfördes av Business
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Consultancy Services Ltd, Sri
Lanka. Projektledare var Dr. Sarath
Buddhasa. Riktlinjer för
genomlysningen gavs av SLBV:s
styrelse.
Vid besök i Sri Lanka i februari
2013 fick styrelsen och personalen
vid Araliya förskola återkoppling av
Dr. Buddhasa och hans team.

Sweden-Ratmalana Friendship
Society måste börja arbeta aktivt
för att stärka den egna ekonomin.
Personalen behöver förstärka sina
kunskaper i engelska och
datoranvändning först och främst
för att undervisa barnen men
också för att kunna kommunicera
med en allt mer global omvärld.

Studien genomfördes med hjälp av
observationer av verksamheten
samt intervjuer med personal och
föräldrar. Det gjordes också en
SWOT-analys där man listade
verksamhetens styrkor, svagheter,
möjligheter och ”hot/problem”.

SLBV:s styrelse arbetar nu med en
projektplan för att, tillsammans
med personalen vid Araliya och
den lokala styrelsen, utveckla
verksamheten.

Suhada Home i Colombo
– ett avslut men ändå en
fortsättning!

Julshow 2013 på Araliya

Sammanfattningsvis kan sägas att
förskolan har mycket gott rykte.
Både i föräldragruppen och i
området samt hos kommunen.
Undervisningen är ganska
traditionell som att lära barnen
bokstäver, siffror, lek och kreativ
verksamhet och undervisning om
lankesisk kultur. Den montessoripedagogik som man har är ett
område som behöver utvecklas.
Ett annat viktigt utvecklingsområde är att personalen behöver
mer kunskap om hur en
organsation ska skötas både
arbetsrättsligt och ekonomiskt.
Den lokala styrelsen för förskolan

Mrs Sunethra Weerasinghe

Under verksamhetsåret 2013 tog
styrelsen beslutet att avsluta ett
mer än 30 årigt stöd till Suhada
Home.
Redan 1980 inleddes samarbetet
med Mrs Sunethra Weerasinghe –
”Sri Lankas "Moder Theresa" –
ingen anade då att vårt samarbete
skulle utvecklas till att bli ett av Sri
Lankas Barns Vänners längsta
projekt.
På Suhada Home bor ett sextiotal
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människor i skiftande åldrar, alla
med någon form av mentala ocheller fysiska funktionshinder.
Suhada Home erbjuder
livsnödvändig vård, läkemedel,
rådgivning och fysisk träning för
handikappade personer.
Med Sunethras obändiga tro och
övertygelse om den inneboende
kraften hos alla och envar fungerar
verksamheten trots en begränsad
personalstyrka.
Alla bidrar efter sin förmåga och
utgör en viktig kugge i det lagarbete som driver verksamheten
framåt.

SSP – Suhada Home Sponsor
Program

Sunethra organiserar också ett
fadderbarnsprogram (SSP). Under
åren har ett trettiotal barn haft
svenska fadderföräldrar. Barnen är
mellan 7 och 18 år gamla och
kommer från fattiga familjer i
närområdet.
De får ett månatligt understöd till
avgifter för extraundervisning vilket
är ett måste för att kunna gå
vidare i sina studier. De får
strumpor och skor, papper, pennor
och böcker till skolan. De får också
bidrag till skoluniformen. Alla i
programmet får också ett eget
bankkonto som de får tillgång till
när de fyller arton år.

Barnen på Suhada Home skall delta i
en parad i Colombo för att fira
”Perahera Festival.”

Vi har under åren bidragit med
rullstolar, rullatorer och
barnsängar med mera.
Vi har renoverat toaletterna, rustat
kök, matsal och förbättrat
klassrum. Pengar har också gått
till läromedel och lärartjänster för
att utveckla undervisningen för
funktionshindrade elever.
På Suhada Home finns också en
förskola för fattiga barn som bor i
närområdet. Vi bidrar här till
förskolans drift, lärarnas löner,
skolmaterial och skoluniformer
med mera.

16

Fadderbarn från Suhada Home

Många i programmet har nu fasats
ut vilket innebär att de nu kan stå
på egna ben. Flera har också
kommit upp i åren och går nu
någon form av yrkesutbildning.
I dagsläget finns 15 barn och
ungdomar i programmet. Det är
vår ambition att fortsätta driva
fadderbarnsprogrammet vidare.
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WILPOTHA- WKIP
Slutrapport
Projektet, ”Kapacitetsutveckling
och Attitydförändring” avslutades
formellt mars 2013. Projektet
granskas och utvärderas nu av
bidragsgivaren Forum Syd.
Vårt huvudmål under det tvååriga
projektet var att arbeta med
kapacitetsutveckling och attitydförändringar för civilsamhället
Wilpotha. Utvecklingssamarbetet
skulle bidra till att öka respekten
för kvinnor och barn och säkerställa deras rättigheter samt bidra
till ökad demokrati.

•

Vidare, ledarskap, engelska,
data, ekonomi och bokföring,
körkorts-utbildning

Det har alltid varit männens
område att köra 3-wheeler.
Nu har ett antal kvinnor tagit
steget in i den mansdominerande
världen och utgör ett gott exempel
för andra kvinnor.

Wilpothas kvinnor bakom ratten!

Wilpothas kvinnor i projektarbete

Kvinnor kan och får ta körkort.
Många kvinnor har nu kontaktat
projektgruppen med önskemål om
att starta en körkortsutbildning
särskilt för kvinnor.

Totalt har cirka 1500 kvinnor och
ungdomar i Childrens Society från
sju olika byar på olika sätt deltagit
i projektet. Dessa grupper har varit
projektets huvudmål.
Ett 50 tal män har också varit
involverade.

Det är helt fantastiskt att få vara
delaktig i den utveckling, optimism
och drivkraft som finns i attitydförändringar och utveckling av
samhället. Du kan läsa mer om
projektet och hela årsrapporten på
vår hemsida. www.slbv.se

Exempel på utbildningar och
aktiviteter som genomförts under
året är:
•
•
•

Miljödagar
Byutveckling och gemenskap
Erfarenhetsutbyte med
kvinnliga nätverk i syd och
norr. Krigsdrabbade kvinnor i
norr möter Tsunamidrabbade
kvinnogrupper i söder
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Matara Childrens Center

MCC - ett allaktivitetshus för barn
och ungdomar
Under sju år har SLBV drivit MCC i
sammarbete med:
Institute for Development of
Community Strengths (INDECOS)
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.
Matara Childrens Center vänder
sig till barn och ungdomar som
kommer från familjer med låg
inkomst och som bor i Mataradistriktet.
Inom MCC drivs framförallt en
förskola som tar emot 45 barn i
åldrarna 3-5 år, under året var det
19 pojkar och 26 flickor. Barn och
ungdomar i åldrarna 6-17 år
erbjuds också möjlighet att delta i
”extra-curriculum” aktiviteter vid
MCC som till exempel engelska,
datorkunskap, dans, musik och
matlagning.
SLBV hyr för MCC:s räkning ett
enplanshus på ca 230 kvm, beläget
i ett trevligt villaområde i centrala
Matara. Inom centret finns
undervisningssalar som kan ta
emot grupper på upp till 40
personer. Lekplats, ett bra kök, en
18

undervisningssal med tio datorer
samt ett välutrustat bibliotek. Hit
kan barn och ungdomar komma
för att läsa och arbeta. Ansvarig för
driften av MCC är Mrs. Pearl men
Mr. Conrad, styrelseledamot och
ansvarig för INDECOS, lägger
också ned ca 30 - 40 % av sin
arbetstid på centret i mer
övergripande frågor. Därutöver
finns en assistent, en deltid
”accountant”, tre förskollärare
samt frivilliga lärare från Matara
Open University.
Framtid
Vårt medlemsantal sjunker och
därmed våra inkomster därför har
SLBV under året som gått
diskuterat med MCC hur och när
SLBV kan fasa ut vårt ekonomiska
stöd och hur de ska kunna driva
verksamheten själva. Vi känner att
vi har byggt upp en välutrustad
skola som det är dags att lämna
över. MCC har under året haft en
tre dagars workshop med personal,
styrelse och intervjuer med alla
föräldrar som leddes av en lokal
konsult i organisationsutveckling
för att utarbeta en strategi i hur de
ska kunna ta hand om centret
själva.
En detaljerad rapport med
strategiska val och förslag till
aktivitetsplan har utarbetats som
resultat av detta.
SLBV följer upp och besöker MCC i
januari 2014.

Matara Sponsor Program,
MSP
SLBV:s fadderverksamhet är nu
under förändring då flertalet barn
blivit ungdomar och vuxna.
Framför allt gäller det fadderprojektet i Matara i södra Sri
Lanka.
I MSP-programmet har alla
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ungdomar redan klarat grundskolan och gjort gymnasieprovet.
Elva ungdomar är igång med högre
studier vid högskolor, universitet
och olika institut för särskilda
utbildningar.
De behöver ekonomiskt stöd till
kursavgifter, material, datorer och
internet samt för boende och
levnadsomkostnader.
För alla de ungdomar som har
deltagit i fadderprogrammet MSP
finns en möjlighet att söka pengar
ur en fond för vidareutbildning.
Fonden förvaltas av INDECOS, vår
samarbetsorganisation i Matara,
som sedan rapporterar till SLBV
vilka som får ekonomiskt stöd ur
fonden.
Det är med stolthet vi kan
konstatera att detta program
motsvarat SLBV:s vision att stöd
till utbildning är hjälp till
självhjälp.

Ekonomi och redovisning
År 2013:

Medlemsavgiften har varit 400 kr
för fullbetalande och 300 kr för
studenter och pensionärer.
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 SLBV:s verksamhet under
2013.
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.

Några av ungdomarna i MSPprogrammet tillsammans med MSPansvarig Ulla Axelsson i SLBV:s
styrelse. Februari 2013.

Sri Lankas Barns Vänner
Styrelsen
Mars 2014
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Största stad

Statsskick

Colombo

Demokratisk socialistisk
Republik

Officiellt språk

Folkmängd

Singalesiska, tamil och
engelska

21 miljoner

Biståndsföreningen Sri Lankas Barns Vänner
c/o Bo Krigsman · Lugnets Allé 23 · 120 65 · Stockholm
Organisationsnummer 89 88 00 – 8796 · Plusgiro 90 01 39 –7
E-post: info@slbv.se · Hemsida: www.slbv.se
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