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Detta är ABC – aktiva insatser med världens barn i centrum
ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Vår verksamhet bygger på
utbildning, hälsovård och meningsfull inkomstgenererande sysselsättning.  Arbetet präglas 
av småskalighet, långsiktighet och miljömedvetenhet och utformas i nära kontakt med
lokala organisationer och har karaktären av hjälp till självhjälp. Den grundläggande
respekten för alla människors lika värde är centralt i vårt arbete.

I Indien och Uganda samarbetar vi med lokala organisationer och institutioner i syfte att
göra aktiva insatser för människor som lever i sociala, ekonomiska och politiska strukturer
som inte vilar på en rättvis, demokratisk och jämställd grund.

I Sverige bygger vårt arbete på att sprida information om vår verksamhet och att samla in
medel till våra biståndsprojekt. Andra viktiga uppgifter är att fylla en social funktion för
utsatta människor i det svenska samhället samt att arbeta med opinionsbildning i frågor
som tar sin utgångspunkt i FNs Millenniemål.

ABC är för sin verksamhet helt beroende av frivilliga gåvor och anslag. ABC granskas av
SFI - Stiftelsen för Insamlingskontroll och auktoriserad revisor Kristina Anderson, BDO
Nordic Malmö KB.
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Med makt att förändra
Makt – ett laddat begrepp med en inte sällan negativ klang. Ett begrepp vars innebörd jag vill
förändra, jag vill ladda det med ett nytt positivt innehåll som du kan känna igen dig i och som du
kan använda dig av, en innebörd som du kan relatera till i din vardag.  

Du bär på en makt att förändra den rådande världsordningen, utan att göra särskilt stora
ansträngningar eller förändringar i ditt liv. Genom att göra andra val kan du förändra för många
av dina medmänniskor i Syd, genom dina val kan goda arbets- och livsvillkor skapas.

Som konsument bestämmer du vilka varor som ska finnas i den traditionella handeln, du
bestämmer under vilka förhållanden dessa varor ska produceras och inte minst kan du starkt
påverka var produk-tionen ska ske. Genom att handla och konsumera utan reflektion bidrar du till
att upprätthålla ett förtryckande system som bygger på att några få skapar sig stora förmögenheter
till priset av barnarbete, en ohållbar miljömässig utveckling och inte minst en brutal exploatering
av en arbetskraft som tvingas att sälja sig till lägsta pris därför att dessa människor inte har samma
ekonomiska, sociala och politiska resurser som du och jag har. 

Genom att ifrågasätta var och hur dina kläder eller ditt kaffe är producerade och hur hänsyn har
tagits till mänskliga rättigheter och miljö, kan du påverka vilka inköp just din butik gör. Som
konsument bär du på denna makt och jag vill uppmana dig att använda den. Genom att fler
konsumenter väljer att använda sig av sin makt har idag många dagligvarubutiker rättvisemärkta
varor i sitt sortiment, och allteftersom fler konsumenter ifrågasätter butikernas inköpspolicy och
varornas ursprung, kommer fler solidariska varor upp på hyllorna. Den rättvisa handeln, som
bygger på respekt för människor och miljö, ska inte vara en marginell företeelse vare sig i din
favoritbutik eller i samhället i stort, och det är din och min och vår allas uppgift att vara en del i
detta förändringsarbete – ett arbete som syftar till att göra den marginella rörelsen till den
traditionella.

Inom ABC har vi sedan flera år tillbaka arbetat med rättvis handel och i Lund driver vi vår
Världsbutik. Känn dig varmt välkommen till oss, här finner du förutom vackra varor och
rättvisemärkt livsmedel även kunskap, engagemang, information och ett enträget arbete för en
förändrad världsordning.

Förändra genom den makt du har – vill du göra det i gemenskap, välkommen till ABC!

Ann Ottengrim
Ordförande 
ABC – aktiva insatser med världens barn i centrum
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Tack!
Å ABCs styrelses vägnar riktas ett varmt och innerligt tack till:

Alla ideellt arbetande medlemmar som med kunskap och engagemang bidragit till
ABCs mångfasetterade verksamhet.

Sida/Forum Syd
för utvecklingsbidrag till ABCs internationella arbete

Sensus Studieförbund
för informationsbidrag till ABCs arbete i Sverige

Eva Brumark, GFI
för underhåll och uppdatering av abcsweden.org

Helge Ax:son Johnssons stiftelse
för bidrag till ABCs arbete i Indien

GH Data AB i Lund
för rabatt vid datorinköp

Domkyrkan i Lund
för kollekt

Miljöbiblioteket i Lund
för subventionering av lokalhyra och för ett gott samarbete under året som gått

För bidrag till ABCs utlandsvolontärer tackar vi:
Lions, Folke Bernadottes minnesfond, Helge Ax:on Johnssons stiftelse, Karin och Ernst
August Bångs minne, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Thora Ohlssons stiftelse/Lunds
Universitet, Läkarmissionen, Smålands Nations Solidaritetsfond, Carl Schlyter, Lars
Lindén och Stiftelsen Hierta Retzius

För alltid stående rabatter till ABC tackar vi:
Lexis Bokhandel, Lund
Grahns Bokhandel, Lund
Korthuset, Lund
Copy Cat, Lund

Ett stort tack
till alla de övriga butiker, företag, församlingar, organisationer, givare, kunder och andra
sympatisörer som i stort och smått och på olika sätt bidragit till att lyfta fram vårt arbete i 
de mest skiftande sammanhang!
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ABCs arbete i Uganda 
av Kristina Rosén och Anna Lindström, Ugandasamordnare

edan 2001 har ABC samarbetat med Oxford High School (OHS) i Uganda. Skolan ligger i
Mbale i östra delarna av landet och är en Secondary School som har klasser från senior 1 till
6, vilket motsvarar den svenska grundskolans sjunde klass till gymnasiets tredje år. OHS har

delvis inriktat sig på ungdomar som kommer från ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden, och
arbetar för att möjliggöra för dessa ungdomar att ta del av en högre utbildning. Samarbetet har
genom åren bestått av volontärprogram, utbildningsresor till och från Uganda, ekonomiskt stöd till
skolavgifter  för  särskilt  utsatta  ungdomar  och  ekonomiskt  stöd  för  uppbyggnad  av  helt  nya
skollokaler. I skrivande stund har skolan 623 elever, varav 267 elevers skolgång är helt eller delvis
sponsrad av, bland andra, ABC. 

S

Under det gångna verksamhetsåret har ABC sänt två volontärpar till OHS. Första paret, Linda och
Fredrik, anordnade projektet  Framtider och Konst som var ett  samarbete med Genarpsskolan i
Lund. Projektet  syftade,  i  korthet,  till  att  diskutera  och jämföra de tankar om framtiden  som
eleverna vid de båda skolorna hade. Andra volontärparet var Elinn och Linda, som undervisade
eleverna i  media  och  journalistik.  Deras  projekt  hade som mål  att  utveckla  elevernas  kritiska
tänkande rörande framför allt nyhetsflöden. 

Under  verksamhetsåret  har  staketbyggnationen  runt  skolområdet  färdigställts  och
vattenindragningen  har  slutförts.  Detta  var  den  sista  fasen  i  det  projekt  som  ABC  bedrivit
tillsammans med OHS med stöd från Radiohjälpen. OHS har under året noterat ett ökat behov av
boende för elever på skolan, då många tvingas resa lång väg för att delta i undervisningen medan
andra inte har möjlighet att närvara alls på grund av avstånden. Dessutom har man noterat att
flera flickor med långa resvägar trakasseras och utnyttjas sexuellt av hänsynslösa transportörer.
ABC har under året, med begränsad framgång, bemött detta behov genom att vädja till medlemmar
och allmänhet om finansiellt stöd för att kunna erbjuda dessa utsatta elever boende i närheten av
skolan. Denna fråga står högt på prioriteringslistan inför det nya verksamhetsåret.  
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Futures – Art twinning project (Framtider och konst)
av Fredrik Carlsson & Linda Johansson, Ugandavolontärer våren 2006

nder våren 2006 har eleverna på Oxford High School medverkat i ett projekt som syftat
till  att  knyta  kontakter  med  Genarpsskolan  i  Lunds  kommun.  Under  hösten  2005
genomfördes projektet på Genarpsskolan. Första steget gick ut på att de svenska eleverna

fick diskutera sin egen syn på framtiden och fundera på vad de tänker om sin framtid. Dessa tankar
uttrycktes praktiskt i pärlplattor och kollage. Den avslutande delen av projektet i Uganda var en
utställning av alla alster som eleverna på båda skolorna har skapat. Under hösten 2006 kommer
den  gemensamma  utställningen  även  att  hållas  på  Genarpsskolan.  Utställningen  fyllde  två
funktioner, dels gav den möjlighet att jämföra framtidstankar och uttryckssätt mellan elever i de
båda länderna och dels blev utställningen en symbol för samarbetet mellan skolorna. Målet med
projektet  var  att  skapa  förståelse  för  andra  kulturer  genom  att  visa  att  skillnaderna  i
framtidsfunderingar och drömmar mellan elever i Uganda och Sverige, skiljer sig ytterst lite. Vi är
nöjda med projektet och vi ser utställningen som ett konkret bevis för det lyckade utbytet.

U

Media och Journalistik
Från fältet av Elinn Leo & Linda Scott Jacobsson, Ugandavolontärer sommaren 2006 

dag öser regnet ner utanför vårt  hus, något  som är relativt  ovanligt här i Mbale där solen
skiner mest hela tiden. Jag och Linda sitter inomhus och planerar en av våra lektioner i media
och journalistik. Vi är volontärer för ABC här i Mbale och undervisar på Oxford High School.

Skolan har många engagerade och studiemotiverade elever som inte hade haft någon möjlighet att
gå i skolan om det inte vore för ABCs stöd. Vi åkte till Uganda och Oxford High School för att
undervisa eleverna i media och journalistik. Projektet har gått över förväntan och Linda och jag är
väldigt nöjda. Men vi trodde inte att vi själva skulle få en undervisning i livskunskap. Människorna
i Uganda och eleverna på OHS har mer än något annat lärt oss att uppskatta livet, hjälpas åt och ta
hand om varandra! 

I

Att vara volontär och undervisa på OHS har gett  oss perspektiv på tillvaron. Många elever på
skolan kämpar för att klara av sin tillvaro. Samtidigt finner vi en glädje här som vi själva inte kan
minnas  från  vår  grundskole- och  gymnasietid.  Eleverna  är  stolta  över  att  gå  i  skolan,  de  är
hoppfulla,  frågvisa  och  väldigt  nyfikna  på  omvärlden.  Att  få  undervisa  Ugandas  framtid  och
uppmuntra dem till att tycka och tänka har varit en utmaning men framförallt väldigt roligt. Vi och
eleverna har haft många roliga lektioner och stunder tillsammans. Nu när vi snart lämnar skolan,
den vänliga personalen och de härliga eleverna, är det svårt att inte tänka tillbaka på den dag vi
lämnade Kastrup för att flyga söderut. Idag är vi båda två aningen brunare efter den starka solen
och även om solbrännan försvinner med tiden så försvinner inte minnena och erfarenheterna! 
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ABCs arbete i Indien 
av Gabrielle Jönsson, Indienpraktikant

edan 2001 samarbetar ABC med HIMAD i norra Indien. Staden Gopeshwar där ABC och
HIMAD har sin bas är beläget på ca 1500 meters höjd över havet, omgivet av Himalayas
imponerande toppar och terrassodlingar. S

HIMAD – Himalayan Society for Alternative Development – bildades i Gopeshwar 1995 av erfarna
personer med ett stort engagemang för utvecklingsfrågor. HIMAD är politiskt och religiöst obunden
och förenas i en tro på social förändring av samhället. Genom att bistå med information, stöd och
uppmuntran fungerar HIMAD som en katalysator och medverkar till en process där människor
stärks, medvetandegörs och kollektivt förenas i strävan mot en mer hållbar utveckling. Frågor som
rätten  till  utbildning,  hälso-  och  sjukvård,  miljömedvetenhet  och  jämställdhet  samt  att  ha
inkomstbringande sysselsättning, utgör basen i samarbetet mellan HIMAD och ABC. Resultatet är
ett dynamiskt samarbete där kunskap, erfarenhet och inspiration delas och sprids. 

Medvetandeprojekt – Jagriti
Året som gått har varit ett intressant och framgångsrikt år för verksamheten i Indien. I november
2005 avslutades den tredje fasen av det medvetandegörande projekt kring vilket ABC och HIMAD
samarbetar. Projektet kallas Jagriti - medvetande på Hindi - och stöds av Sida genom Forum Syd.
Den tredje fasen innebar att samtliga invånare från fem byar belägna runt Gopeshwar har fått
möjlighet att delta i utbildning om mänskliga rättigheter, fått information om var och hur de kan
utkräva dessa rättigheter, deltagit i studiebesök på myndighetskontor och vid inkomstgenererande
projekt. 

Under arbetets gång har diskussioner förts om bybornas olika problem, orsaker till dessa problem
och möjliga lösningar. Invånarna i de olika byarna har bildat kvinno- och mansgrupper, ungdoms-
och barngrupper som regelbundet håller möten i byarna. De olika grupperna träffas också över
bygränserna  för  att  utbyta  kunskap  och  erfarenheter.  Byborna har,  med  hjälp  och  stöd  från
HIMAD,  satt  upp  system  så  att  vattentillförseln  i  byn  fördelas  rättvist  samt  sett  till  att  en
sjuksköterska regelbundet kommer till byarna, vilket lett till att alla barnen nu är vaccinerade.
Kvinnorna sparar pengar i en gemensam kassa, ur vilken de kan låna utan hög ränta och med
rimliga återbetalningsavtal. Barnen och ungdomarna har startat ett mindre bibliotek och har efter
påtryckningar hos det lokala byrådet fått en lekplats och fler lärare till skolan.
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Vid  de  utvärderingar  som  HIMAD  och  ABC  genomförde  efter  den  tredje  fasen  uttryckte
byinvånarna att Jagriti-projektet lett till en starkare grad av medvetenhet och organisering samt
ökad makt och sammanhållning i grupperna och i byarna. Eller som en kvinna uttryckte det: ”Nu
är det vi som kontrollerar utvecklingen!” Detta ser både vi från ABC och HIMAD som en viktig
grogrund för förändring och utveckling mot ökad makt och inflytande. Människorna har fått en
ökad tro på sig själva, på möjligheten att påverka sin livssituation och på möjligheten att kunna
forma sin egen framtid.

Arbetet med Jagriti-projektet fortsätter och i november 2005 påbörjades fas fyra. I denna fas är det
fem nya byar som får  ta  del  av  medvetandeprojektet  som ABC är  stolta  över  att  stödja.  Två
volontärpar har under verksamhetsåret  05/06  kommit  till  Gopeshwar för att  ta  del  av  Indiens
samhälle och kultur och samtidigt dela med sig av kunskap och erfarenhet i olika ämnen genom så
kallade miniprojekt. 

Genus och hiv/aids
av Johan Dencker och Elin Sahlin, Indienvolontärer hösten 2005

är höstvindarna blåste som kallast i Skåne for vi till Indien för att genomföra ett projekt
kring  genusfrågor  och  hiv/aids.  Under  oktober  och  november  2005  genomförde  vi
workshops med unga killar och tjejer i byarna Khandara och Gwar i Uttaranchal i norra

Indien. Workshopsen fördelades på tre ämnen: genusfrågor, sexualitet och hiv/aids och vi försökte
så gott vi kunde binda samman dessa ämnen och tydliggöra kopplingarna mellan dem. Vi blandade
föreläsningar  om  allt  från  könsroller  och  arbetsfördelning  till  kärlek  och  sexuell  hälsa  med
praktiska  övningar  och  lekar  där  deltagarna  själva  fick  ta  ställning  till  olika  moraliska  eller
praktiska  dilemman.  Trots  att  vi  försökte  planera  våra  workshops  noga,  var  det  ofta  under
samtalen efter föreläsningarna som de mest brännande spörsmålen togs upp. Några smakprov på
frågor som vi ställdes inför är: Varför kan inte kvinnor vara affärsinnehavare? Måste man ha sex?
och Tycker inte kvinnor i Sverige om barn? Vi hoppas att deltagarna lärde sig något av dagarna vi
hade tillsammans. Utan tvekan gjorde vi det.

N
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Allmänhälsa och genus
av Anna Hagström och Marie-Louise Jernbeck, Indienvolontärer våren 2006

terigen på hemmaplan kan vi nu blicka tillbaka och konstatera att vi har genomfört ett lyckat
volontärprojekt.  Under april  och  maj 2006 genomförde vi  vårt  projekt  som handlade om
allmänhälsa med ett tydligt genusperspektiv. Vi har arbetat i två olika byar i Himalaya, båda

belägna i delstaten Uttaranchal i norra Indien. Här är arbetsfördelningen mellan män och kvinnor
märkbart snedvriden; kvinnorna gör merparten av allt arbete, såväl utanför som i hemmen. Detta
förklarar behovet av att skapa diskussion och eftertanke kring kvinnans roll i vardagen. Vi riktade
därför  vårt  projekt  till  kvinnor,  vilket  ledde  till  att  vi  fick  möta  två  grupper  färgstarka  och
spännande  kvinnor  i  olika  åldrar.  I  samarbete  med  HIMAD  arbetade  vi  fram  fem  olika
ämnesområden,  alla  anpassade  efter  de  primära  behoven  i  byarna,  såsom  genus,  ergonomi,
näringslära,  Första  Hjälpen  och  hygien.  Projektets  teoretiska  innehåll,  varvat  med  många
praktiska övningar, bidrog till ett lyckat resultat.

Å

Vi, liksom kvinnorna, upplevde att vi fick en god kontakt med varandra. Detta visade sig bland
annat under diskussioner, frågestunder och utvärderingar som gjordes under projektets gång. Vi
tror själva att våra tolkar från HIMAD bidrog stort till det goda resultatet, vilket vi är tacksamma
för.  Till  vår  stora  glädje  lyckades  vi  övervinna  kulturella  och  religiösa  barriärer  och  istället
fokusera  på  de  viktiga  genus-  och  hälsofrågorna.  Även  om  de  materiella  skillnaderna  och
olikheterna i livssituation var stora mellan oss och kvinnorna så var likheterna och förståelsen ännu
större. Detta är vår absolut största behållning av volontärskapet - något vi inte ens vågade drömma
om innan avresa.

ABCs arbete i Sverige
av Inga Ohlsson, inköpsansvarig ABCs Världsbutik i Lund

Världsbutiken - våra varor och leverantörer

ack  vare de två  stora  arrangemangen  Skåne  Social  Forum och  Lundakarnevalen,  har
ABCs Världsbutik haft många nya besökare detta verksamhetsår och vi har kunnat utöka
vårt sortiment. Vår livsmedelsavdelning har fått populära tillskott såsom espressokaffe,

Mascobado  råsocker  och  Quinoa,  ett  sädesslag  från  inkaindianerna  i  Bolivia.  Våra
livsmedelsleverantörer är som tidigare Sackéus och North & South. Från den senare leverantören
har vi också inhandlat vackra och mycket uppskattade smycken, tillverkade på Sri Lanka.

T
På hantverkssidan har vi förstärkt vårt sortiment från  Kala Ajaparjita, en paraplyorganisation
vars arbete syftar till  att hjälpa olika hantverksgrupper i Indien. Vackra sjalar med pärlor och
guld- eller silvertryck, doftljus och myntbörsar finns nu i butiken från Kala Ajaparjita. 

En ny leverantör i Indien är The Blind Relief Association, en organisation som stöder blinda genom
utbildning  och  träning.  Det  är  framförallt  pappersprodukter  vi  har  köpt  från  dem,  såsom
antecknings-block, mappar och kort.  Produkterna håller hög kvalitet och vår pappersavdelning är
nu mycket välsorterad.

Vår  mycket  populära  kroppsvårdsavdelning  med  naturprodukter  baserade  på  ayuervediska
principer från Biotique och Himalaya Herbals har nu också utökats med produkter för små barn,
såsom  babylotion,  tvål  och  talk.  Likt  föregående  år  har  vi  sålt  stickade  mössor,  vantar  och
babysockor  från  sticknings-projektet  KIMAT i  Himalaya,  detta  är  ett  värdefullt  inslag  i  vårt
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varusortiment som förstärker banden till Indien och till vår samarbetspartner HIMAD. Till sist vill
jag nämna att vi  på senare tid också kunnat förbättra  själva inredningen i  butiken. Vi arbetar
ständigt med att utveckla butiken så att våra vackra varor säljs i en tilltalande miljö och att våra
kunder  får  god  information  och  den  bästa  service.  Det  är  alltid  ett  stimulerande  arbete  som
inspirerar till idéer och nyskapande.

Skåne Social Forum - En annan värld är möjlig!
av Cheryl Prindiville, frivilligsamordnare & fair trade-ansvarig

 början av  februari  höll  Lund sitt  tredje sociala  forum där en
mångfald av organisationer och individer utgjorde en plattform
för  ett  öppet  samtal  om  en  hållbar  och  demokratisk

samhällsutveckling. Sociala forumet är ett globalt koncept som utförs i
lokala rörelser med samma syfte  – att skapa opinion och debatt samt att öka kunskaperna om
globalisering. Skåne Social Forum besöktes av över 80 organisationer och tusentals deltagare. ABCs
bidrag till årets Skåne Social Forum var att arrangera ett rättvist och ekologiskt café med kaffe, te,
frukt och hembakat i ABCs lokaler. Eftersom ABCs grannorganisation Miljöbiblioteket var en av
medarrangörerna på forumet kom det ett flertal föreläsare och deltagare som kunde njuta av en
fika och besöka vår Världsbutik i samband med föredraget. Vi på ABC ser fram emot ett fortsatt
engagemang i de kommande sociala forumen!

I

Internationella kvinnodagen i Lund
av Anna Paulson, vice ordförande 

ABC  stod  tillsammans  med  tjugotalet  andra  organisationer  bakom  årets  officiella  firande  av
Internatio-nella  kvinnodagen  i  Lund.  Den  övergripande  parollen  var  ”Internationell
kvinnosolidaritet” och arrangemanget sträckte sig över två dagar. Den 7 mars föreläste Berit Ås om
härskartekniker  och  häxprocesser  för  fullsatta  bänkrader  i  Stadshallen.  I  Stadshallens  foajé
serverade ABC biståndsfika till förmån för kvinnor i Indien. Senare på kvällen visade ABC och
Folkets Bio den Indiska filmen Ett land utan kvinnor på Biografen Södran. 
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På Internationella kvinnodagen den 8 mars anordnades Rättvisecafé i ABCs Världsbutik. ABCs
Indien-volontär Elin Sahlin höll vernissage med sin utställning Indien: porträtt från kontrasternas
land och Therese Eklund, även hon tidigare volontär, föreläste under kvällen om kvinnors situation
i Indien. Genom att under dessa dagar lyfta fram och fokusera på Indiska kvinnors levnadsvillkor,
hoppas vi ha bidragit till en förhöjd medvetenhet om kvinnors utsatthet i det indiska samhället och
en ökad internationell kvinnosolidaritet!

En dag för Afrika!
av Kristina Rosén, Ugandasamordnare

Den 1 april  arrangerade ABC en dag för Afrika på Liberiet  i Lund med fokus på Uganda och
angränsande länder. Under eftermiddagen denna långlördag sålde vi rättvisa varor från butiken
och fika som tappra frivilliga hade bakat. Vi bjöd även på spännande och intressanta föredrag av
Chiro Nokrach, exilugandier och heltidsaktivist för fred i  norra Uganda samt Göran Göransson
från  Afrika-linjen  på  Österlens  Folkhögskola.  Mellan  föredragen  underhöll  Max  Soumah från
Guinea Conacry med djembe-trumma och sång. Dagen avslutades med en presentation av Basecamp
Explorer om deras  ekoturism i  Masai  Mara,  Kenya.  Bland  alla  höjdpunkter under dagen slog
kanske berättelserna av masai Amos högst. Han berättade om livet som masai och samarbetet med
Basecamp Explorer. Intäkterna från dagen gick till Oxford High School i Uganda. 

World Fair Trade Day – is it?? 
av Cheryl Prindiville, frivilligsamordnare &  fair trade-
ansvarig

Den  13e  maj  var  ABC  tillsammans  med  Röda  Korsets  Ungdoms-

förbunds Rättvishandelgrupp och konsumentföreningen Solidar,  ute  på

Stortorget  i  Lund för att  uppmärksamma den internationella dagen för

rättvis handel,  World Fair Trade Day. Förutom en rättvis fika,  rättvisa

produkter  från  ABC och rättvisemärkta  fotbollar  från  Solidar,  bjöd  vi

publiken på en (o)rättvis fotbollsmatch mitt på torget. Varför? Syftet med

spelet var att visa hur orättvis världshandeln är idag, med olika regler för producenter i Syd jämfört med

producenter  i  Nord.  Den 13e maj var  också lanseringsdagen för  kampanjen  Mina Skattepengar som

strävar  efter  att  offentlig upphandling inte  ska kränka mänskliga rättigheter.  Till  detta  gjorde RKUFs

Rättvishandelgrupp en undersökning bland allmänheten med hjälp av ballonger med texten  Vill du att

dina skattepengar ska bidra till kränkning av mänskliga rättigheter? ja eller nej! Självklart  var ”nej-

ballongerna” överlägset mest populära! 

Vår  uppfattning  är  att  dagens  aktiviteter  definitivt  ökade Lundabornas  kännedom om rättvis handel.

Medvetenhet är det första steget till rättvisare konsumtionsvanor – någonting som är viktigt för en global

hållbar utveckling.

Rättvis handel bland slott och internationella idealister 
av Anneli Nilsson och Linda Önnby
U
ngdomar,  utbildning  och  rättvis  handel  –  kan  detta  kombineras?  Vad  behöver  rättvishandel-
rörelsen göra för att nå ut till fler med sitt budskap? Kanske är utbildning av unga ett alternativ?
Frågorna  var  många  och  diskuterades  under  en  veckas  konferens,  med  rubriken
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Ungdomsutbildning inom rättvis handel, i det vackra normandiska landskapet. Konferensen ägde
rum utanför Lyon på ett franskt slott, och det var den franska motsvarigheten till Världsbutikerna,
Artisans du Monde, som var huvudarrangör. Värdorganisationen hade inför konferensen satt upp
ett digert arbetsschema, där samtliga deltagare gavs rikliga möjligheter att presentera sig och knyta
internationella kontakter.  Diskussionerna under veckan blev  många,  workshops och  seminarier
avlöste varandra. Mellan varven bjöds det på god mat och trevliga omgivningar att springa och
ströva i. Rättvis handel-förespråkare från nästan alla Europas hörn medverkade i konferensen,
däribland organisationer från ett flertal av de forna öststaterna Bulgarien, Ungern och Rumänien,
samt representanter från Brasilien och Canada. Sverige representerades av ABC, Röda Korsets
Folkhögskola och Världsbutikerna för Rättvis Handel.

Resultatet  av  veckan  blev,  bland  annat,  att  planer  för  en  europeisk  rättvis  handel  akademi
upprättades (det vill säga ett forum för europeiska rättvishandelaktörer). ABC passade även på att
gå med i ett spännande nybildat transeuropeiskt nätverk som skall fokusera på frågor som rör etisk
textilproduktion.  Förhoppningsvis  kommer  detta  att  synas  i  ABCs  verksamhet  under  det
kommande verksamhetsåret.

"Bonjour, comment allez-vous?"  Nej, något bekymmer med franskan under veckan i Lyon blev det
aldrig, de frankofona arrangörerna hade sett till att det fanns tre mycket duktiga och sympatiska
engelsktalande tolkar på plats  på  slottet.  Dessa  språkbegåvade män bekände redan  under den
första pausen att rättvis handel var ett nytt begrepp för dem. Efter veckans slut kan vi nog alla vara
rörande överens om att även de kände till vad rörelsen handlar om.

12



Utbildningsresa till Syd på tema ”rättvis handel” 
av Anneli Nilsson, projektmedansvarig

nder  verksamhetsåret  05/06  har  grunden  för  en  tredje  utbildningsresa  i  ABCs  regi
utarbetats.  Temat  för  utbildningsresan  är  denna  gång  rättvis  handel,  och  som
projektansvariga står Anneli Nilsson och Linda Önnby. Projektet beviljades medel från

Sensus Studieförbund i januari 2006, och arbetet med och kring utbildningsresan startade officiellt
med rekryteringen av resedeltagare i mars 2006. Projektet i sin helhet beräknas pågå till december
2007. Projektet är indelat i tre faser – förarbete, resande samt efterarbete – och dess huvudsakliga
mål är att genom en resa till Syd utbilda deltagarna i konceptet rättvis handel så att fler människor
i Sverige kan bli delaktiga i och intresserade av rörelsens utbredning och framfart. 

U

Projektdeltagarna, som har rekryterats från det lokala föreningslivet i Malmö och Lund, kommer
att  representera  ABC  under  studiebesöken  hos  producenter  i  det  aktuella  värdlandet  för
utbildningsresan.  Meningen  med  resan  till  Syd  är  att  lära  känna  villkoren  för
rättvishandelproducenter på plats i gräsrotsmiljö. Utbildningsresan syftar därutöver även till att
skapa ett  seriöst  underlag för ett  större  utåtriktat  informationsarbete på  temat rättvis  handel,
vilket  startar  under  hösten  2006.  Informations-arbetet  är  bland  annat  ett  samarbete  med
världsbutikernas  medlemsorganisation  Världsbutikerna  för  Rättvis  Handel och  skall  bestå  av
utställningar, föredrag samt studiecirklar, som leds och arrangeras av projektets deltagare. Under
våren  2006  har  utbildningsresans  projektdeltagare  arbetat  flitigt  med  insamlingsarbete  till
projektets  egenavgift.  Intentionen var att  projektdeltagarna skulle  resa  till  Sri  Lanka i  augusti
2006, men på grund av de politiska oroligheter som har blossat upp på Sri Lanka under våren och
sommaren 2006, är ABCs utbildningsresa nu under omarbetning. I slutet av verksamhetsåret 05/06
beslutades det  att  projektmedlemmarna i  ABCs utbildningsresa på tema ”rättvis  handel” under
2007 skall genomföra två resor till Syd. Den första resan går till Vietnam i januari 2007, och den
andra till södra Indien under sommaren 2007. Mer information kommer framöver att ges på ABCs
hemsida.
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Årsbokslut
ABCs styrelse har under det gångna året haft 11 protokollförda sammankomster. Medlemsantalet vid årets
slut uppgick till 199. Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst:                       137.894
Årets resultat:                         89.140
Disponeras så att i ny räkning överföres:       227.034

RESULTATRÄKNING 050901-060831       Not 1

Verksamhetsintäkter                 05/06                         04/05

Insamlade medel               81.417                       54.945
Försäljning             364.948                     248.470
Bidrag      Not 2             497.688                     465.445
Övriga verksamhetsintäkter      Not 3               16.000                       19.031

Summa intäkter             960.053                     787.891

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader      Not 4             696.554                     587.293
Insamlingskostnader      Not 5             136.256                     149.212
Administrationskostnader      Not 6               38.103                       31.964

Summa kostnader             870.913                     768.469

Verksamhetsresultat               89.140                       19.422

BALANSRÄKNING PER 060831

TILLGÅNGAR                 05/06                         04/05

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar      Not 7
Inventarier               18.917                         9.112

Summa anläggningstillgångar               18.917                         9.112

Omsättningstillgångar
Varulager      Not 8
Färdiga varor och handelsvaror               97.090                     108.233
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader                 8.067                         9.250
Kassa och bank             233.960                       70.913

Summa omsättningstillgångar             339.117                     188.396

SUMMA TILLGÅNGAR             358.034                     197.508

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat             137.894                     118.472
Årets resultat               89.140                       19.422

            227.034                     137.894
Kortfristiga skulder
Skuld till Sida och andra myndigheter      Not 2             131.000                       38.000
Upplupna kostnader                        0                       21.614

            131.000                       59.614
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER             358.034

                    
                    197.508
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Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs mall för årsredovisning. I
årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är
oförändrade i jämförelse med föregående år.
Not 2
Samtliga bidrag från Sida m fl organisationer redovisas enligt BFN R5 om statliga stöd, och skuldförs till dess 
att de utgifter som bidraget skall täcka uppkommer. Bidragsintäkter omfattar bidrag från myndigheter och
organisationer t ex Sida/Forum Syd och Sensus Studieförbund.
Not 3
Övriga intäkter omfattar avgifter från ABCs volontärer, avsedda att täcka de kostnader som uppstår i
samband med volontärernas utnyttjande av ABCs administration.
Not 4
Ändamålskostnader avser sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla organisationens syfte
och stadgar. Under året har 50 personer arbetat ideellt för ABC. Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen. Utbetalda volontärersättningar ryms inom skattefria traktamentsbelopp.
Endast en medlem i föreningen har i Sverige uppburit royalty som författare till ett bokprojekt.
Försäljningsprovision och sociala avgifter i detta projekt uppgår till följande:  

 
05/06

                               
04/05

Försäljningsprovision                                                      6.
369

                                33.9
14

Sociala avgifter                                                      1.
749

                                  9.3
12

Not 5
Insamlingskostnader avser kostnader som varit nödvändiga för att kunna generera externa intäkter. 
Hit hör även försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor.
Not 6
Administrationskostnader avser kostnader för t ex intern och extern revision, legala arvoden samt fasta
kostnader såsom bl a kontor och kommunikation. Till föreningens revisor har ersättning för revision av
räkenskaper samt särskilda projekt utgått med 25.156 kr (föregående år 24.000 kr).
Not 7 
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:
Inventarier           5 år

Inventarier                 2006-
08-31

                     2005-
08-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde                              11.

390
 
0

Årets inköp                              15.
104

                                  11.
390

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde                          2
6.494

                               
11.390

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar                            -

2.278
 
0

Årets avskrivningar                            -
5.299

                                 -
2.278

Utgående ackumulerade avskrivningar                            -
7.577

                                -
2.278

Utgående redovisat värde                            
18.917

 
9.112

Not 8
Lager av färdiga varor och handelsvaror
Lagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på balansdagen. Dessa varor består främst av hantverk från Syd, tillverkade enligt principer
om rättvis handel. ABCs inköp av dessa varor innebär att socialt och ekonomiskt exkluderade människor i
Syd ges möjlighet till försörjning genom meningsfull och inkomstgenererande sysselsättning.
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Styrelsen
Lund den 15 november 2006
Styrelsen ABC – aktiva insatser med världens barn i centrum

Ann Ottengrim Anna Paulson Martin Lindbäck
Ordförande Vice ordförande Kassör

Johan Dencker Anna Stubbendorff Cheryl Prindiville 
Sekreterare Ord ledamot Ord ledamot

Anneli Nilsson Linn Johansson Anna Lindström
Suppleant Suppleant Suppleant

Kristina Rosén, ordinarie ledamot, avgick på egen begäran under mandatperioden.

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 
den 15 november 2006.

Kristina Anderson, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i ABC – aktiva insatser med världens barn i centrum
Org.nr 845003-2175

Jag har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i ABC – aktiva insatser
med världens barn i centrum för räkenskapsåret 2005-09-01—2006-08-31. Det är styrelsen som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att bokföringslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på
grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsbokslutet
inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisnings-principerna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade
informationen i årsbokslutet. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättnings-skyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bokföringslagen eller föreningens stadgar. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsbokslutets övriga delar.

Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 15 november 2006

Kristina Anderson
Auktoriserad revisor
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ABC – aktiva insatser med världens barn i centrum
Winstrupsgatan 3 
222 22 Lund 
046-150900

www.abcsweden.org
info@abcsweden.org

Pg 90 07 43-6
Org nr 845003-2175
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