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1. Inledning
Föreningen För Barnens Bästa (FFBB) grundades 1988 och har sedan dess genomfört långsiktiga och
kortsiktiga projekt och punktinsatser, driver fadderbarnsprogram och program för skolflickor,
utbildningsprogram samt mikrolån. Allt arbete är fokuserat på Moçambique och Vietnam.
• I Moçambique samarbetar FFBB sedan 1992 med katolska systrar av orden Sao José de Cluny.
• I Vietnam samarbetar FFBB sedan 1996 med Folkkommittén och ledningen för Thanh Ba Center.
Föreningen driver och stödjer, genom sina samarbetspartners, projekt i syfte att ge barn och ungdomar
utbildning, integrering av funktionshindrade barn i samhället, utbildning och yrkesutbildning,
upplysningsverksamhet om hälsa och hiv/aids. Vidare erbjuder FFBB mikrolån och stöd från
föreningens akutfonder. Verksamheten finansieras via faddrar, sponsorer, insamlingar riktat till
medlemmar och faddrar, insamlingar via Facebook, minnesgåvor samt att styrelsen aktivt söker stöd
från olika bidragsgivare, såsom fonder, församlingar m fl.
Prioritet ges till barns, främst flickors, rätt till skolgång. Vi vet att sambanden mellan utbildning, hälsa
och minskad fattigdom är tydliga.
FFBB:s verksamhet genomsyras av tanken ”Hjälp till självhjälp”. Föreningen följer barnkonventionens
intentioner med mänskliga rättigheter och demokrati i fokus.
Föreningen innehar ett 90-konto, vilket innebär att föreningens ekonomi granskas av Svensk
Insamlingskontroll.
Verksamhetsåret 2020 har genomsyrats av följderna av Covid-19, främst i Mocambique. Fokus har varit
att stödja familjernas svåra situation p.g.a. matbrist samt att informera lokalbefolkning om hur
smittspridningen av Covid-19 kan begränsas. Fortsatt mycket fokus riktat till barn och flickors rätt till
skolgång och att lämna stöd till distansstudier så att skolgången inte avslutas. Viktiga långsiktiga projekt
har trots pandemin kunnat fortsätta medan andra har tvingats vara vilande p.g.a. nedstängningar av
samhället. Flera nya faddrar och medlemmar har tillkommit.
Föreningen är fortsatt mycket aktiv på Facebook och hemsidan uppdateras regelbundet.
Medlemsutskick har skickats ut vid sex tillfällen under året. Styrelsen ser det som mycket viktigt att
delge medlemmar, sponsorer och faddrar utvecklingen och resultatet av utsända medel. Under 2020
har inte någon uppföljningsresa kunnat genomföras p.g.a. pandemin. Kontakterna med
samarbetspartnerna har därför intensifieras genom Messenger, Whats App och telefonsamtal.
Vi hoppas att verksamhetsberättelsen ska kunna ge en så heltäckande bild som möjligt av allt arbete
som utförts under 2020 och att den inspirerar till fortsatt engagemang.

2. Styrelsens sammansättning och arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande:
Gert-Agne Gustafsson
Vice ordförande: Maj-Gull Gustafsson, ansvarig för fadderprogram i Mocambique
Kassör:
Monica Nilsson
Sekreterare:
Daniel Gustafsson
Ledamot:
Marie Bogren, Daniel Gustafsson, Alessandra Giunta
Suppleant:
Annie Strand, Katarina Porutis
Av styrelsen
vald kassör:

Monica Nilsson
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Av årsmötet
vald revisor:
Av årsmötet
vald revisorsuppleant:
Extern revisor:

Bo Attner
Jan Annerstedt

Auktoriserad revisor Josephine Törnqvist, EY

Adjungerande med, av styrelsen, delegerat ansvar.
Lisbeth Johnsson - Ansvarig för fadderbarnsprogrammet i Thanh Ba, Vietnam
Gretchen Nordenström - Ansvarig för administrationen av ”Ge en gåva” på hemsidan
Styrelsen har under året haft fem (5) styrelsemöten, ett årsmöte och ett konstituerande styrelsemöte.
Två (2) styrelsemöten samt årsmötet har varit fysiska. Övriga möten har skett genom telefonmöte och
mailutväxling. I protokollen framgår vilka möten som skett fysiskt respektive via telefon och mail. Vid
icke fysiska styrelsemöten har samtliga ordinarie ledamöter undertecknat protokollet. I kallelsen har
tydligt framgått på vilket sätt som respektive möte genomförs.
Föreningen har under 2020 haft 263 betalande medlemmar och 245 faddrar. Insatserna har bland
annat omfattat ca 200 fadderbarn, 70 skolflickor, 50 skolbarn, 8 universitetsstuderande.
Med anledning av Covid-19 har några projekt varit vilande. I verksamhetsberättelsen framgår detta
under respektive projekt. Under varje projekt finns även förklaring RESULTAT OCH EFFEKT.
Yrkesutbildningarna i sömnad, matlagning och datorutbildning startades initialt i början av året, men
p.g.a. pandemin fick nämnda aktiviteter avbrytas. Detsamma gäller Gender - projektet som också varit
vilande. Moringa - projektet har fortgått och berör ca 300 personer i Lifidzi. Förskolorna Centro Aberto
och Ana Maria öppnades i februari men stängdes den 1 april och beräknas åter öppna i mars 2021.
Föreningens insamlade medel under 2020 uppgår till 1 045 721 kr; utbetalda medel uppgår till 899 402
kr. Outnyttjade medel är öronmärkta till fadderbarnen samt till gåvor och projekt. Föreningens
administrativa kostnader uppgick 2020 till under 3 % och totalt till 31 687 kr, vilka är fördelade enligt
följande: Kontorsmaterial, porto, datakommunikation m.m. 6 680 kr. Avgift för 90-konto 5 000 kr.
Kostnad för extern revisor 18 000 kr samt 2 007 kr i bankkostnader.
För ytterligare information om föreningens ekonomi hänvisas till bokslut och revisorernas berättelse.

I Sverige genomför styrelsen i normala fall informationsarbete genom föredrag och presentationer av
FFBB:s verksamhet för att uppmärksamma det arbete och insatser som görs. P.g.a. pandemin har inte
något sådant program kunnat genomföras. Några föreläsningar var inbokade men fick ställas in.
Styrelsen har därför lagt mer vikt på att uppdatera hemsidan, vilket skett kontinuerligt. Vidare har
föreningen varit fortsatt mycket aktiv på Facebook och flera insamlingar har anordnats till stöd för
Covid-19 och flickors studier.
Föreningen har betalningsmöjlighet genom swish till nummer 1233139458 kopplat till FFBB:s 90konto, plusgirokonto 90 03 36-9 samt ett PayPal- konto som lätt kan nås via hemsidan.
Styrelsen har tack vare goda kontakter med mottagarländerna kunnat följa pågående projekt och
aktiviteter, trots Covid-19. Utvärderingar och rapporteringar har skickats till styrelsen efter varje överföring
av stöd. Löpande under året sker en dialog med kontaktpersonerna om både det aktuella läget och framtida
behov och möjligheter. Rapporter/medlemsutskick skickas löpande till alla medlemmar, faddrar och övriga
sponsorer.
FFBB:s arbete under 2020 har således genomsyrats av pandemin och därför fokuserats på akuta insatser för
att hjälpa familjerna att minska hungern. Vidare har lämnats information och upplysning om hur
smittspridningen av Covid-19 kan minskas. Pandemin har slagit hårt mot den redan utsatta
lokalbefolkningen i Mocambique.
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Mocambique har inte hämtat sig från cyklonerna som inträffade 2019. Sjukvårdssystemet är resurssvagt,
sociala skyddsnät saknas och många arbetstillfällen har försvunnit. Tillgången på mat blir osäker för många
fler. När skolor stänger förlorar barn viktig kunskap och trygghet. Barn som utsätts för våld i hemmet ökar,
och våldet mot flickor och kvinnor ökar i skuggan av pandemin. Program vid fem stationer - Lifidzi, Lichinga,
Munhava, Matola och Zipimanine - har genomförts för att minska smittspridningen och öka människors
förståelse för sambandet mellan handhygien och smittspridning. Informationen har utförts individuellt och
familjevis.
FFBB har under 2020 haft en pågående insamling ”Covid-19” till förmån för familjer och barn vid ovan
nämnda fem stationer från norr till söder, där systrarna Sao Jose de Cluny är verksamma.
FFBB har utökat sitt stöd till att omfatta avdelningen för undernärda barn vid provinssjukhuset i Chimoio.
Antalet barn med svår undernäring har ökat. Barnen som kommer till sjukhuset lider av svår undernäring
och Kwashiorkor med svåra hudproblem (Demantitis) som följd. Förståelsen för att söka läkarvård i tid är
bristfällig och familjerna, som har långt till sjukhuset, väntar alldeles för länge på att söka vård. Hungern är
ett återkommande problem p.g.a. naturkatastrofer och uteblivna skördar samt höjda matpriser.
FFBB har utökat stödet till ytterligare en station, Zipaminine, som är ett utsatt och fattigt område i Maputos
utkant.
Under 2020 har fortsatt stöd lämnats till Moringaodlingen, som utgör ett viktigt näringstillskott för
undernärda barn, familjer och HIV- positiva.
Verksamheten vid centret i Thanh Ba, Vietnam, har till största delen varit nedstängd hela året p.g.a.
Covid-19. Vietnamesiska myndigheter har periodvis vidtagit mycket omfattande åtgärder. Hela
områden eller delar av städer har stängts ned och människors rörelsefrihet har begränsats kraftigt.
I Vietnam har stöd getts till Thanh Ba center för utbildningsprogram för lärare i början av året innan
pandemin var ett faktum. Extra stöd för husreparationer samt stöd till kostnader för operationer har
lämnats.
Styrelsen arbetar liksom tidigare med att aktivt söka fler faddrar till barn i fadderbarnsprogrammen,
tillika rekrytering av nya medlemmar. Medlemsantal och faddrar har ökat.
Styrelsen har diskuterat hur vi bättre tillvaratar medlemmars, faddrars och sponsorers frivilliga
engagemang. Likaså har styrelsen diskuterat hur insamlingarna till verksamheten kan öka, då en akut
situation om stöd uppstår, och möjligheter att hitta sponsorer m.m.
Styrelsen finner det mycket positivt att så många medlemmar, faddrar och sponsorer visat stor
generositet vid de insamlingar där styrelsen vädjat om bidrag. Styrelsen får alltid mycket positiv
respons från faddrar, sponsorer och medlemmar, något som känns viktigt och sporrande.
Positivt under året är att flera nya medlemmar och faddrar tillkommit. Projektet ”Skolflicka” har fått
fortsatt stort gehör och 23 faddrar stödjer namngiven flicka och får då följa hennes vidare skolgång.
Föreningen upplever en positiv utveckling genom att fler flickor önskar fortsätta till högre studier efter
avslutad grundutbildning.
Föreningen blev den 23 mars godkänd av Skatteverket för skattereduktion av gåvor. FFBB har anmält
22 sponsorer till skatteverket för skattereduktion.

3. Uppföljning av projekt och kontroll av sända medel
Under året har styrelsen inte haft möjlighet att genomföra någon uppföljningsresa p.g.a. Covid-19.
Överföringar av ekonomiskt stöd till Mocambique sker 4 - 6 gånger år. Före överföringen sker en
genomgång med mottagaren om belopp samt ändamål. Mottagaren skickar rapport efter varje
mottagen överföring. Ekonomiska rapporten innehåller mottaget belopp, datum för mottagandet,
bankavgift, samt växlingskurs. I rapporten finns också redovisat hur mottaget belopp har fördelats;
t.ex. till namngivna fadderbarn, datum etc. Om ekonomiskt stöd mottagits för inköp av majs,
ansiktsmasker, tvål och matpaket redovisas detta på samma sätt.
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Överföringar till Thanh Ba center, Vietnam, sker två ggr/år och med samma förföringssätt som angetts
ovan.
Styrelsen har ett mycket gott samarbete med samarbetsländerna och respektive kontaktperson.
Kontakten sker ofta, ibland flera gånger per vecka. Styrelsen ser det som viktigt att underhålla det goda
samarbete som byggts upp under många år. Det är viktigt att stödja våra lokala medarbetare som
arbetar för att människor ska kunna använda sina resurser för både personlig och samhällelig
förändring.

4. Verksamheten i Moçambique – All verksamhet har på ett eller annat
sätt påverkats av COVID -19. I varje redovisat projekt framgår detta.
4.1. Fadderbarnsprogram
FFBB stödjer genom våra faddrar fyra olika fadderbarnsprogram i Moçambique:
• Munhava:
27 barn
• Matola:
6 barn
• Lar Siloe:
22 barn
• Lifidzi:
69 barn
• Ana Maria:
23 barn
Flertalet av barnen bor med anhörig (ensamstående mamma, farmor/mormor). I några enstaka fall bor
barnet med båda föräldrarna. Lar Siloe är ett barnhem och majoriteten av barnen har förlorat sina
föräldrar i aids. Fadderbidraget används till att täcka skolavgift, skoluniform, läkarvård, medicin och
basföda.
Faddrarna får rapport en gång per år om hur barnet utvecklas. Många barn uppvisar goda skolresultat
och en positiv utveckling. Om det under året sker någon förändring anmäls detta till fadderansvarig.
Barnhemmet Lar Siloe stängdes den 1 april p.g.a. Covid-19. Barnen fick flytta hem till sina
vårdnadshavare. Systrarna har haft kontakt med fadderbarnen en gång per vecka. Dels för att följa upp
barnens skolarbete och dels för att dela ut matpaket. Barnets lärare har besökt barnen en gång i
månaden för att följa upp barnens studier.
Övriga fadderbarn boende med ensamstående mamma eller liknade har följts upp av systrarna ungefär
på samma sätt. Systrarna har haft kontinuerlig kontakt liksom barnens lärare. Det har varit en utmaning
för systrarna och för barnen. Skolan är barnens trygga punkt och risken är stor att barn faller ifrån sin
skolgång och inte återupptar sina studier. Därför har stor vikt lagts på att följa upp barnen.
RESULTAT: Fadderbidragen har nått 127 barn som påverkat deras dagliga liv positivt. Barnen har fått
hjälp med skolmaterial, basföda och i förekommande fall läkarvård och medicin. P.g.a. Covid -19 har
regeringen beslutat alla skolbarn i klasserna 1 - 9 och 11 flyttas upp utan prov. Elever i klass 10 och 12
skall göra prov. I dagsläget vet vi att ett fadderbarn har blivit gravid. Flickan avser att återuppta sina
studier 2021. Först nästa år kan vi se hur mycket nedstängda skolor har inverkat på barnens resultat.
EFFEKT: Samtliga fadderbarn har fått full effekt av sitt fadderbidrag. Samtliga fadderbarn med undantag av
ett fadderbarn som fött barn (som vi känner till idag) har fått full effekt av sin skolgång. Barnens familjer har
fått stöd med basfödan. Barnen har fått ökade kunskaper om handhygien och hur smittspridning av Covid-19
kan minskas.

4.2. Utbildningsfond för flickor
Utbildningsfonden stödjer flickor så att de kan fortsätta sin skolgång. Många flickor i Lifidzi framför
önskemål om hjälp till fortsatt skolgång efter klass 6. Familjerna har inte råd att låta sina flickor gå i
skolan och inte sällan gifts de bort redan vid 13 - 14 års ålder. Utbildningsfonden startades 2013 och
tack vare insamlingar, bidrag från medlemmar/faddrar samt julgåvor har fonden vuxit betydligt sedan
den startades. Under 2020 har ca 70 skolflickor, 60 skolbarn, 8 universitetsstuderande ingått i
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programmet. Nämnda barn/ungdomar har uppmuntrats att fortsätta sina studier. Två skolflickor har
blivit gravida och en skolflicka kommer inte att återgå till skolan. Trots Covid-19 och dess påverkan på
flickornas skolgång har 8 flickor avslutat årskurs 12 med godkända betyg. Flera av dem önskar söka
vidare till universitetsstudier. Planen för 2021 är att fortsätta lämna stöd till flickor och i första hand till
de som redan är upptagna i programmet så att deras grundutbildning kan säkras.
RESULTAT: Nämnda antal flickor, universitetsstuderande och barn har studerat hemma eller online
p.g.a. Covid-19. 8 flickor avslutar årskurs 12 med godkända betyg. Två skolflickor har blivit gravida och
en skolflicka har slutat. En av flickor återupptar sina studier när barnet är fött.
EFFEKT: Effekten har blivit att nämnda barn, ungdomar har fortsatt sina studier och flertalet uppnått
de mål som avsågs.

4.3. Akutfonden i Lifidzi
Trots pandemin har fortsatt hjälp lämnats till spädbarn med undernäring i form av mjölkpulver och
med tillskott av Moringapulver. FFBB finansierar fonden med 400 USD per kvartal. Moringapulver har
vidare delats ut som ett viktigt komplement till hiv-drabbade mammor i Lifidzi. Många mammor är
bärare av hiv och får således inte amma sina barn. P.g.a. otillräckliga resurser i samband med
förlossningen eller att kvinnorna föder hemma, händer det ofta att mammor dör. Far- och morföräldrar
får ofta ta hand om det föräldralösa barnet. Under året var 70 barn i riskzonen varit inskrivna. Antalet
barn med undernäring ökar p.g.a. Covid-19. Barnen följs upp 2 gånger i månaden. Samtidigt med
besöket har information lämnats om vikten av handhygien, hur man minskar risken för smittspridning
av Covid-19 samt har tvål delats ut. Flera barn räddas varje år genom stödet från akutfonden.
RESULTAT: 70 barn har fått mjölkersättning och tillskott av moringa med goda resultat/överlevnad.
Information om hur smittspridning av Covid-19 kan minskas.
EFFEKT: 70 barn har fått näringstillskott vilket säkrat deras överlevnad och vidare utveckling. Vidare
positiv effekt genom tilldelning av tvål vilket gör att Covid-19 kan minskas samt även andra sjukdomar
såsom luftvägsinfektioner och diarréer.

4.4. Förskolan Centro Aberto, Lifidzi
FFBB stödjer förskolan sedan 2011. Förskolan fyller en mycket viktig funktion då barnen kommer från
mycket utsatta familjer som har svårt att ge barnen omvårdnad och tillgodose deras behov. Ca 85
barnen i åldrarna 3 – 12 år deltar i meningsfulla aktiviteter såsom lek, dans, socialt samspel,
undervisning i portugisiska och matematik.
P.g.a Covid-19 stängdes förskolan den 1 april. Trots nedstängningen har tillstånd lämnats så att barnen
har fått lunch fem dagar i veckan. Lifidzi är ett mycket utsatt område och barnen lider av kronisk
undernäring.
Covid-19 har försvårat situationen för de redan utsatta familjerna. Lokalbefolkningen i Lifidzi livnär sig
som s.k. ”daglönare” och lever ”ur hand i mun”. Att stänga ner samhället har varit förödande för många
familjer. Förskolan är mycket viktig för barnen som ger dem förberedande kunskaper inför skolstarten
och mat. De barn som har gått i förskolan får betydligt bättre resultat i skolan. Barnen och deras
familjer har fått tvål och information om hur smittspridning av Covid-19 kan begränsas
RESULTAT: Ca 85 barn har inte fått grundläggande kunskaper vid förskolan p.g.a. Covid-19. Däremot
har barnen fått ett mål mat fem dagar i veckan. Vårdnadshavare till barnen har fått information om
Covid -19.
EFFEKT: Förväntad effekt beträffande tillgodogörande av kunskaper har inte uppnåtts. Beträffande
tillgång till mat har det varit god effekt eftersom alla barnen har fått lunch fem dagar i veckan för att
minska hungern. Kunskap om vikten av handhygien och hur man minskar smittspridningen har
bedömts haft god effekt för 85 barn med familjer.
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4.5.

Moringaodling

Naturkatastrofer och Covid-19 har orsakat större utsatthet. Som nämnts är hungern ett konstant
problem i Lifidzi. Hungern orsakar ett större lidande än Covid-19. Moringaprojektet startades 2017 och
det finns nu en väl etablerad plantering av Moringaträd. Moringa har använts i studier i Mocambique
och visar på en snabb återhämtning för barn som lider av undernäring eftersom det innehåller viktiga
mineraler och vitaminer. Systrarna ser mycket positivt på projektet och planen är att utveckla projektet
2021. Flera familjer har fått fröer och har nu egna små träd.
RESULTAT: Ca 100 barn och 200 vuxna har fått tilldelning av Moringapulver och på så sätt har deras
hälsa stärkts.
EFFEKT: Förväntad effekt är bättre hälsa och stärkt immunförsvar mot sjukdomar. 100 barn och 200
vuxna (inkluderar patienter som remitterats till systrarna från hälsostationen) har fått moringatillskott
och förbättrat sin hälsa. Med tiden sprider sig Moringas goda effekt till familjer i byarna i Lifidzi.

4.6. Mikrolån
Mikrolånen i Munhava har haft en god utveckling. Nya låntagare anmälde sig för att låna i januari och
deras små företag kom igång. 28 kvinnor har varit låntagare. P.g.a. Covid-19 och nedstängning av
samhället har effekt och resultat påverkats negativt. Vid utvärdering i december visade det sig att
endast en låntagare hade fullföljt sina åtaganden. Lånetiden är ett år och 27 kvinnor hade vid årets slut
varierande belopp att återbetala. Kvinnorna har fått sin återbetalningstid förlängd. Föreningen
kommer att gå in med ett stödpaket för att stödja kvinnorna så att de kan fortsätta att låna 2021.
Ett nytt mikrolånsprojekt startades i Matola i juli 2020 och 20 kvinnor fick lån. Trots pandemin har
kvinnorna haft förväntad framgång med sitt lån. En av kvinnorna misslyckades på grund av svårigheter
i familjen. Flera kvinnor efterfrågar lån och FFBB kommer att utöka lånet 2021.
RESULTAT: Totalt har 48 kvinnor varit låntagare. En kvinna har inte kunnat betala tillbaka och har avsagt
sig fortsatt lån. 27 kvinnor har haft det svårt och har fått utökad återbetalningstid, där föreningen även
går in med stöd.
EFFEKT: Totalt sett har inte effekten varit som förväntat beroende på Covid-19. Det har varit god effekt
för 20 kvinnor, trots pandemin. På så sätt har kvinnorna stärkt sin ställning i samhället. Kvinnorna har
haft möjlighet att köpa mat och betala skolmaterial till sina barn.

4.7. Sömnadskurser för utsatta kvinnor och unga flickor
Det finns ett stort behov av stöd till utsatta kvinnor. Kvinnorna bär ansvaret för försörjning av barnen.
Månggifte är mycket vanligt, och i bakvattnet av detta följer många övergivna mödrar med flera barn.
Missbruk och misshandel är en annan orsak till misär och svårigheter för kvinnorna och deras barn.
Sömnadsutbildning initierades 2016 i Lifidzi. Projektet kunde startas tack vare bidrag från Lilian
Scheeles fond, och fonden har fortsatt lämnat stöd till utsatta kvinnor. Förutom sömnad ges möjlighet
till att stärka kvinnorna i deras utsatta situation. I sömnadsutbildningen ingår också stödsamtal till
kvinnor om deras rättigheter.
RESULTAT: Ca 30 kvinnor och 50 flickor planerades få möjlighet till sömnadsutbildning. Under året har
ingen sömnadsutbildning kunnat bedrivas p.g.a. Covid -19.
EFFEKT: Effekten som kan mätas är, att trots utebliven sömnadsutbildning, har viss information lämnats
för att stärka kvinnorna i deras utsatta situation. Information om hur smittspridningen av Covid -19 kan
minskas har skett, samt har tvål delats ut.

4.8. Genderprojekt - för att minska barnäktenskap och tidiga graviditeter, Lifidzi
Genderprojektet finansierades med stöd av ForumSyd/Sida. Därefter har projektet fortsatt vid Escola
Secundaria de Lifidzi och riktar sig till ca 1 750 elever, årskurs 8 - 12. P.g.a. Covid-19 kunde inte projektet
fortsätta under året. Planen är klar för att starta upp igen 2021. Genderprojektet kommer att utvecklas
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under 2021 genom att utbilda fyra flickor som handledare. På så sätt når projektet fler kringliggande
byar. Det är av största vikt att fortsätta sprida projektet i synnerhet efter nedstängningen av samhället
p.g.a. Covid-19. Under året har fler flickor hamnat i riskzonen för våld och utsatthet samt tidiga
äktenskap. Dock har stöd och samtal fortsatt att nå ut till flickor som systrarna kommer i kontakt med
genom annan verksamhet.
RESULTAT: Förväntat resultat att nå ut till ca 2500 ungdomar och föräldrar har inte varit möjligt att
genomföra på grund av Covid-19.
EFFEKT: Visst stöd och upplysning till flickor och ungdomar som kommer till systrarna på grund av olika
behov. Ingen effekt av genderprojektet går att mäta.
Styrelsen finner att arbetet med Gender är en prioritet. Systrarna bekräftar att projektet fram t.o.m.
år 2019 har haft en mycket god framgång. Inga flickor under 18 år har vigts i den katolska kyrkan i
Lifidzi. Det är viktigt att ha i åtanke, vilka följder pandemin medför framför allt vad gäller flickor och
deras skolgång. Flickors situation kommer fortsättningsvis vara en viktig insats.

4.9.

Workshop

Under året har inga workshop ägt rum p.g.a. av nedstängning av samhället. Information/utbildning har skett
för att minska spridningen av Covid-19 individuellt och/eller familjevis. Under året har omfattande stöd
lämnats för inköp av ansiktsmasker och tvål till de fem olika stationerna som nämnts tidigare.
RESULTAT: Information och utbildning i handhygien och hur spridningen av Covid-19 kan minskas har
omfattat ca 3000 personer.
EFFEKT: Tack vare information/utbildning och utdelning av ansiktsmasker har 3000 personer fått ökade
kunskaper. Sannolikt en effekt på att infektioner har minskat, såsom förkylningar och diarréer.

4.10.

Påverkansarbete – familjestärkande program

Samtalsstöd som ges idag till olika målgrupper har inte kunnat utföras på grund av Covid-19. Dock har
upplysningsverksamhet och stöd lämnats till familjer, skolflickor och ungdomar vid de tillfällen där
omnämnda kommit i kontakt med våra samarbetspartners. Det är viktigt att återuppta nämnda program
så snart Covid-19 tillåter detta.
RESULTAT: Samtal/Information och olika stöd har lämnats till personer som kontaktpersonerna kommer i
kontakt med i sitt dagliga arbete.
EFFEKT: Effekten är ökad förståelse för vikten av att fortsätta skolgången. Stödsamtal till individuella eller
familjer beträffande barnens uppfostran, närings- och odlingsråd. Effekten är svår att mäta men i antal
uppskattningsvis 3000 personer (se ovan).

4.11.

Stöd till barnavdelningen för undernärda barn, Provinssjukhuset

Chimoio
Covid-19 har ökat fattigdomen. Naturkatastrofer med uteblivna skördar gör att priserna i landet stiger.
Antalet undernärda barn som kommer till sjukhuset ökar och bristen på mat i byarna är stor. Maten är
näringsfattig och barnen får för lite protein. Förståelsen att söka läkarvård i tid är bristfällig och familjerna,
som har långt till sjukhuset, väntar alldeles för länge att söka vård. Barnen som kommer till sjukhuset lider
av svår undernäring och Kwashiorkor med svåra hudproblem (Demantitis) som följd.
RESULTAT: Ca 100 barn som varit intagna på barnavdelningen har fått behandling med antibiotika och
annan livsavgörande behandling av mediciner. Barn boende i byarna har fått tillskott av Moringa som
innehåller viktiga mineraler och vitaminer. Utdelning av tvål och masker samt information om hur
smittspridning av Covid-19 kan minskas.
EFFEKT: Viktig behandling med antibiotika och andra mediciner har bidragit till ca 100 barns
tillfrisknande och i förekommande fall räddat livet. Moringa till barn i byar har haft god effekt samt att
intresset för att odla Moringa har ökat. Positiv effekt av utdelning av tvål i kombination om hur
smittspridning av Covid-19 kan minskas. Detta bidrar även till en positiv inverkan på andra sjukdomar;
luftvägsinfektioner, diarréer etc.
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4.12.

Förskolan Ana-Maria i Fonte Boa, Vila

Föreningen stödjer förskolan Ana Maria i Vila sedan 2017. Verksamheten omfattade under 2020 60
barn i åldern 3 - 14 år. Genom ett fadderbarnsprogram stödjer föreningen i dagsläget 23 av barnen.
Behovet av stöd till mat till barnen och deras familjer fortsätter då området, liksom Lifidzi, är hårt
drabbat av naturkatastrofer och uteblivna skördar. På grund av Covid-19 stängdes förskolan den 1 april.
Barnen har fått studera hemma med besök av systern och lärare. Man bedömer att det har gått bra för
alla barnen. Planen är att skolan öppnar den 19 mars 2021.
RESULTAT: Barnen har erhållit undervisning till viss del men mycket av studierna har skett i hemmen. Eftersom
hemförhållanden oftast saknar det mest basala är det svårt för barnen att studera i hemmen.
EFFEKT: 23 barn har erhållit kunskaper men den verkliga effekten är svår att mäta. Det är först 2021 som man
ser hur Covid-19 påverkat barnens skolgång. Alla barn har blivit uppflyttad en årskurs.

4.13.

Getter till familjer i Lifidzi och Vila

Befolkningen i Lifidzi och Vila lever under ytterst svåra förutsättningar. Familjer i avlägsna områden
kämpar för att överleva, ge mat till sina barn och låta dem gå i skolan. Lifidzi med sina 18 byar är ett
sådant område. Familjerna lever av självhushåll. 2020 blev återigen ett år med mycket liten skörd och
med långvarigt regn och stora översvämningar. Getter ger familjen en status samt en inkomst. I
nämnda områden används getter främst för att de ger killingar. Killingarna säljs och ger familjen en
inkomst. Under året har 25 getter tilldelats familjer.
RESULTAT: 25 getter har delats ut och har gett familjerna en möjlighet till inkomst och också stärkt deras
status i samhället.
EFFEKT: 25 familjer har fått en inkomst, vilket ger en positiv inverkan på familjernas ekonomi. En ökad inkomst
betyder bättre mat och man kan bidra till barnens skolgång i fråga om inköp av skolmaterial.

4.14.

Sömnads- och matlagningsutbildningar i Munhava, Beira

Sedan 2004 har över 400 kvinnor erhållit sömnadsutbildning. Vid avslutad utbildning erhålls diplom
som utfärdas av Utbildningsdepartementet i Sofala-provinsen. Flera kvinnor har startat eget, andra har
fått anställning som sömnadslärare vid andra sociala centra i Beira med omnejd. Det sociala centret i
Munhava, Beira, fick stora skador av cyklonen IDAI. I slutet av 2019 var centret återställt och centret
öppnades i februari 2020.
Covid -19 bidrog till att centret stängdes i slutet av mars och alla kurser ställdes in. I slutet av 2019
mottog FFBB en sändning av de populära tygkassarna sydda av kvinnor vid sycentret. Dessa har sålts
under första halvåret 2020. Behållningen har uppgått till ca 1200 USD. Pengarna har överförts till
sycentret, gett en god extrainkomst till kvinnorna, vilket bidrar till deras självförsörjning. Tyvärr var det
inte möjligt att producera fler tygkassar under 2020 p.g.a. Covid-19.
Den 30 december drabbades Munhava av den tropiska stormen Chalane med översvämningar som
följd. Det sociala centret klarade sig men klostret fick dörrar och fönster förstörda. Den 23 januari 2021
drabbades återigen Munhava av cyklonen Eloise, som orsakade ytterligare skador och översvämningar.
RESULTAT: Det förväntade resultatet att 45 kvinnor skulle få en sömnadsutbildning har inte uppnåtts p.g.a.
Covid-19. Tygkassar, tillverkade under 2019, har sålts under året och kommit 8 kvinnor till del.
EFFEKT: Ingen effekt av sömnadsutbildning för fattiga och utsatta kvinnor. Dock har 8 kvinnor erhållit en
ersättning för tillverkning av kassar som sålts under första halvåret, vilket haft en gynnsam inverkan på deras
ekonomi.

Sida: [10]

4.15.

Datorutbildning, Munhava

Verksamheten startades 2013. Cyklonen IDAI, mars 2019, orsakade stora skador i datorsalen. FFBB
bidrog med reparationskostnader och i slutet av 2019 var datorsalen och dess utrustning helt
återställd. I februari öppnades utbildningen men fick stängas en månad senare, p.g.a. Covid-19.
RESULTAT: Förväntat resultat var att ca 25 ungdomar skulle erhålla en grundutbildning i datorteknik.
EFFEKT: Ingen effekt p.g.a. att alla utbildningskurser ställdes in.

4.16.

Lichinga, byggnation av skola

I Mocambique är avsaknaden av skolbyggnader stor. Många barn hindras från att gå i skolan eftersom
det inte finns tillräckligt med skolor. Detta är ett stort problem framför allt i avlägsna byar. Styrelsen
har lämnat ekonomiskt stöd för att möjliggöra byggnation av en mellanstadieskola i Lichinga.
2019 drabbades området av cyklonerna och byggnationen blev försenad. Det var planerat att skolan
skulle öppnas i februari 2020. Ansvarig syster, som är från Indien men tjänstgör i Mocambique sedan
2005, åkte till Indien för att fira jul. Under tiden hon var i Indien bröt Covid-19 ut och gränserna
stängdes. Systern förväntas återvända 2021, och planerna är att färdigställa byggnationen snarast efter
det att hon återvänt till Lichinga.
RESULTAT: Det planerades att skolan skulle öppnas i februari 2020 men p.g.a. Covid-19 var det inte möjligt.
EFFEKT: På grund av ovan angivna anledning kan ingen effekt mätas.

4.17.

Universitetsstuderande

Under 2020 har 8 ungdomar studerat vid olika universitet. Studenterna är studiemotiverade och
uppvisar goda resultat. Studenterna skickar rapporter två gånger om året samt uppvisar goda
ekonomiska rapporter med scannade kvitton på studiekostnaderna. Studenterna skickar personliga
rapporter till sina faddrar. Under året har FFBB stöttat studenter som studerar inom bl.a. sjukvård,
datateknik och pedagogik.
RESULTAT: Studenterna har erhållit ekonomiskt stöd för att kunna fullfölja sina studier. Trots Covid-19 och
medföljande nedstängning av universiteten har alla studenter klarat av sina studier och fått godkända
resultat. Föreläsningar m.m. har skett online.
EFFEKT: 8 studenter är på väg att få en universitetsutbildning vilken leder till en högre utbildning med
betydligt förbättrade levnadsförhållanden. Studenterna kommer från utsatta familjer och efter avslutad
examen kan studenterna hjälpa sina familjer. Utbildning leder till en bättre utveckling av landet på sikt.

5. Verksamheten i Vietnam
Fadderbarnsprogrammet och merparten av insatserna i Vietnam sker idag i samarbete med adoptionsoch biståndsorganisationen BFA (Barnen Framför Allt) i Göteborg.

5.1.

Thanh Ba Center

2006 överlämnades Thanh Ba-projektet till Folkkommittén. Det som började som ett litet pilotprojekt är
idag en framgång som resulterat i två regeringsbeslut (”No.58 Decree of Government” respektive ”The
Joint Circular No.42”) som behandlar villkoren för barn med olika funktionshinder och deras rätt till
skolgång. Det togs även ett beslut att man under åren 2016 till 2020 skulle implementera Inclusive
Education i alla distrikt i Vietnam, baserat på FFBB:s modell i Thanh Ba.
Vietnam har haft en mycket låg smittspridning av Covid-19. Vietnamesiska myndigheter har periodvis
vidtagit mycket omfattande åtgärder. Hela områden eller delar av städer har stängts ned och människors
rörelsefrihet har begränsats kraftigt. Skolor och universitet stängdes under några månader, februari –
juni. Men därefter har samhället varit öppet.
Styrelsen har beslutat att fr.o.m. den 1 januari 2021 enbart stödja fadderbarnsprogrammet och mikrolånen i
Thanh Ba. Beslutet har förberetts under mer än ett års tid. Efter mer än 20 års stöd till olika
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utbildningsinsatser, uppgradering av centrets verksamhet, olika aktiviteter vid centret m.m. upphör stödet
från FFBB och BFA. Vietnam har haft en stark utveckling tack vare att landet gått med i
världshandelsorganisationen WTO, liksom i ASEAN, en samarbetsorganisation för länder i Sydostasien.
Vidare har Vietnam slutit en rad handelsavtal med bland annat USA och nyligen med EU.
Under året har stöd lämnats till utbildningskurser i teckenspråk samt i intellektuell
funktionsnedsättning för förskollärare och lärare i kommunerna i Thanh Ba distrikt. Vidare har stöd
lämnats till läkarbesök och mediciner.
RESULTAT: Lärare i 26 kommuner har fått förbättrade kunskaper i teckenspråksundervisning samt ökad
förståelse för hur man undervisar barn med intellektuell funktionsnedsättning.
EFFEKT: Barn i distriktet som är döva/hörselnedsättning samt barn med mental funktionsnedsättning har fått
förbättrad undervisning. Genom att deras lärare har fått ökade/förbättrade kunskaper kan barnen
tillgodogöra sig undervisningen med större framgång. Lärarna har fått ökade kunskaper och deras
undervisning har fått bättre effekt.

5.2

Fadderbarnsprogrammet

I programmet finns 61 barn. Antalet barn med behov av fadderstöd är stabilt. I distriktet finns
fortfarande ett högt antal barn med svåra funktionshinder.
Under 2020 har 2 barn lämnat programmet. Inga nya barn har tillkommit. De familjer som utgått har
haft en positiv ekonomisk utveckling och är idag självförsörjande och således inte i behov av
ekonomiskt stöd.
Trots landets positiva utveckling är Thanh Ba ett av de fattigaste distrikten i Vietnam. Familjer med
funktionshindrade barn har begränsningar både vad gäller ekonomi och att kunna lämna hemmet för annat
arbete. Även om många familjer har förbättrat sina levnadsförhållanden är situationen för familjer med
funktionshindrade barn, och som lever på landsbygden, fortsatt svår. Ofta är familjerna fattiga jordbrukare
och endast en person kan arbeta på risfältet eller teplantagen. Följden blir en lägre inkomst. Oftast har
familjen stora kostnader för läkarbesök, mediciner och speciell kost för barnet.
RESULTAT: Fadderbidragen har nått 61 fadderbarn och påverkat deras dagliga liv positivt. 32 barn går i skolan.
Skolorna var stängda från februari – maj och barnen deltog i undervisningen online.
EFFEKT: Skolbarnen har tillgodogjort sig sin skolundervisning i skolan till viss del. Den verkliga effekten av
deras skolgång kan mätas först 2021. Två fadderfamiljer har blivit självförsörjande. Flera familjer har
investerat i djur, t.ex. hönor, ankor och grisar.

5.3.

Akutfond

Under året har stöd lämnats till mediciner och operationskostnader för en fadderpojke. Familjen hade
inga möjlighet att bekosta operationen.
RESULTAT: En fadderpojke har genomgått en operation med förväntat gott resultat.
EFFEKT: Pojken har idag återhämtat sig och är friskförklarad.

5.4.

Studerande Thuong

Thuong är funktionshindrad på grund av skador från ”Agent Orange”. I juli 2020 gick han ut
gymnasieskolan med mycket fina betyg och sökte vidare till Hung Vuong University i Viet Tri. Viet Tri är
provinshuvudstaden i Phu Tho-provinsen. Thuong går en samhällsvetenskaplig utbildning. Utbildningen
sträcker sig över 4 år. Thuong har fått en elektrisk rullstol för att underlätta vardagen samt en dator
som gör det mycket enklare för honom att tillgodogöra sig undervisningen. Efter första terminen
uppvisar Thuong toppbetyg. FFBB:s mål är att i samarbete med BFA stödja Thuong tills han avslutar sin
universitetsutbildning.
Sida: [12]

RESULTAT: Thuong uppvisar mycket goda resultat från första terminen av sin utbildning.
EFFEKT: Thuong har en grav funktionsnedsättning. Tack vare studier kan han på sikt få ett arbete och en
försörjning.

5.5.

Mikrolån

Mikrolån initierades 2007, och sedan dess har ca 89 familjer lånat. Totalt har endast fyra familjer
misslyckats med återbetalningen sedan starten. I de fallen har FFBB ersatt summan för att fonden
skulle förbli intakt. Lånen är räntefria. Låntagarna uppvisar goda resultat. FFBB noterar att familjerna
idag önskar låna större belopp än tidigare. Under året har fonden utökats så att ytterligare tre familjer
har kunnat låna. Dessa lån sträcker sig över 3 år och även de är räntefria. Familjerna lånar från 2000 –
6500 SEK.
RESULTAT: Totalt har 5 familjer varit låntagare. 4 familjer har betalat tillbaka. Familjerna har satsat på
att investera i ko, buffel och affärsverksamhet. Alla uppvisar goda resultat med en god vinst.
EFFEKT: Trots Covid-19 har lånen fungerat som förväntat. 4 familjer har haft god effekt och är idag
självförsörjande.

6. Insamlingar
Under året har styrelsen genomfört två insamlingar: ”Covid -19 MZ” som totalt har gett ca 200 000 SEK. Under
året har 135 000 överförts och resterande kommer att överföras under 2021. Insamlingar har skett genom
upprop till medlemmar, faddrar och sponsorer, ansökningar till olika bidragsgivare samt insamlingar via
Facebook.
RESULTAT: Ett mycket gott resultat och insamlingarna har hörsammats av medlemmar, faddrar och sponsorer
samt två bidragsgivarande organisationer och aktiva på Facebook.
EFFEKT: Majs, matpaket, ansiktsmasker och tvål har lämnat till ca 576 familjer (varje familj 4 - 10 personer),
89 utsatta barn samt 176 gatubarn vilket minskat deras lidande. Vidare har information riktats till samma
antal för att minska smittspridningen av Covid-19 och bedöms ha haft en god effekt.

7. Kampanjen ”Ge en gåva”
Kampanjen ”Ge en gåva” på föreningens hemsida inbringade 26 400 SEK under december 2020.
Pengarna är öronmärkta till skolgång för flickor, skolpaket samt till grisar, getter och kycklingar till
familjer i Vietnam och Moçambique. Flest gåvogivare hade hörsammat vår vädjan om stöd till
skolflickors fortsatta skolgång i Lifidzi. Totalt inkom 35 515 SEK till fadderbarn i Mocambique och
Vietnam som julgåvor.
RESULTAT: ”Ge en gåva” har haft ett gott resultat och många har hörsammat möjligheten att köpa julklappar
av FFBB.
EFFEKT: God effekt då det ger fler flickor möjlighet att gå i skolan. Fler familjer som får en möjlighet till
förbättrade levnadsvillkor då de tilldelas en get, gris eller matpaket. Uppskattningsvis ger det 30 barn
möjlighet till ett års skolgång; 20 personer har tilldelats djur och matpaket. Vidare sprids information om
FFBB:s verksamhet eftersom det på gåvorkorten framgår vilken förening som erbjuder försäljningen av
gåvokort.

8. Julkort
Försäljning av julkort uppgick till 1500 SEK, Morsdagskort inbringade ca 2500 SEK, vilket oavkortat går
till utbildningsfond för flickor respektive stöd till Hiv-positiva kvinnor. Årets julkort var ett digitalt
julkort.
RESULTAT: Även 2020 har försäljningen hörsammats av medlemmar, faddrar och sponsorer.
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EFFEKT: Ca 10 flickor får möjlighet att gå i skolan. Hiv-positiva mammor har fått matpaket vilket har förbättrat
deras hälsa. Effekten av julkortet ger också FFBB reklam, då 90 - kontonumret och FFBB:s hemsida finns tryckt
på kortet.

9. Övrigt
Beträffande föreningens verksamhet och ställning i övrigt hänvisas till ekonomiska rapporter.
Styrelsen för FFBB

Februari 2021
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