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Utbildningscentrat snart färdigt!
Under sensommaren har byggnationen av centret gått in i sin slutfas. Det stora huset har målats såväl in- som utvändigt och 
alla fönster har fått dubbla glas. Den ekologiska odlingen har påbörjats och nu odlas det bland annat ris, tomater och okra. 
Inom kort kommer centret att möbleras, och alla möbler i likhet med allt annat material som har använts vid byggnationen, 
har tillverkats lokalt och så miljövänligt som möjligt. Den 15 augusti samlades all personal inom Himad på centret för att 
tillsammans fira Indiens självständighetsdag, samtidigt planterade de också de första träden som ska symbolisera kunskaps-
utveckling och medvetandehöjning för alla regionens invånare. Nu återstår det mycket arbete med att iordningsställa alla 
undervisningsrum, bibliotek, matsal och logirum inför den stora invigningen den 24 oktober 2010. ABC hälsar alla medlem-
mar välkomna att besöka centret under invigningen, tyvärr har ABC dock inga möjligheter att finansiera resa och uppehälle 
till medlemmar, men var och en ska känna sig varmt välkommen till invigningen!

Ann Ottengrim

Under våren 2009 beviljade Radiohjälpen ett bidrag om en miljon kronor till ABC i syfte att 
tillsammans med vår partnerorganisation Himad, låta bygga ett utbildningscenter i landsbygds-
distriktet Chamoli i indiska Himalaya. Målet med insatsen är att kostnadsfritt kunna erbjuda 
utbildning i läs- och skrivkunskap för den fattiga befolkningen i delstaten, primärt riktat mot kvin-
nor, barn och ungdomar. Centret ska även erbjuda kostnadsfri utbildning till byskolelärare samt 
till myndighetsrepresentanter. Vidare är det konkreta målet att centrat ska kunna erbjuda egen-
odlad och egenproducerad mat till samtliga utbildningsdeltagare samt erbjuda logimöjligheter 
för långväga deltagare. 

September 2010

Trädplantering utanför centret. Närmast i bild till vänster syns Umashankar, projektledare inom Himad. Infälld: Himads personal har samlats 
utanför det nybyggda centret för en ceremoni under Indiens självständighetsdag den 15 augusti i år.

Juli 2012

Sommarhälsning från ABC
Äntligen har den efterlängtade sommaren kommit till 
oss! Men innan vi alla tar lite välförtjänt semester vill vi på 
ABC skicka en sommarhälsning och lite läsning om vårens 
händelser och vad hösten bär med sig. Sedan påsk har alla 
ABC:are arbetat entusiastiskt och våren har därför varit fylld 
med många roliga, intressanta och lärorika aktiviteter! Mer 
om detta kan ni läsa under gångna aktiviteter. I brevet kan 
ni även hitta en hälsning från vår samarbetsorganisation  
HIMAD, plus uppdateringar från ABC:s olika projekt. 

Ha en riktigt skön sommar så ses vi snart igen!

Lina Elly Gustafsson, Sekreterare

Arbetet inom ABC:s styrelse har under den gångna våren varit 
positiv och gynnsam och vi fortsätter att utvecklas. Styrelsens 
arbete med administration och struktur har blivit tydligare 
och förankrats påtagligt till projektledare och andra aktiva 
inom organisationen. Flera nya samarbeten har inletts och 
befintliga relationer har fördjupats och fått nya dimensioner. 
Vi har bland annat stärkt relationen till sponsorer såsom Sen-
sus Studieförbund, ICA Malmborgs på Clemenstorget, Coop 
Forum på Mårtenstorget och Wickmanska Gården i Lund. 

Under vårkanten har Styrelsen varit oerhört hängivna i in-
samlingsarrangemang, folkbildning, opinionsbildning och 
informationsspridning och vi kan minst sagt vara stolta över 

oss själva. Samtidigt vill vi rikta ett STORT TACK till samt-
liga volontärer som engagerat sig och deltagit på diverse eve-
nemang. Med dessa erfarenheter i bagaget ser vi fram emot en 
händelserik höst då ABC kommer att delta i fler events. Lik-
väl efterfrågar vi fler volontärer som kan tänkas engagera och 
ansvara för allehanda aktiviteter. Styrelsen kommer under 
sensommaren även att påbörja arbetet med årsredovisningen 
och den återkommande verksamhetsberättelsen. Men innan 
dess är vi alla värda lite sommarlov! 

Viktoria Hansson, Ordförande

Styrelsen

PS. Du missar väl oss inte på abcsweden.org • ABC - Active contributions for people and the environment • Volontärresor Indien

Glad sommar!
önskar ABC



Arbeta som volontär i Himalaya, Indien!
Vill du uppleva ett äventyr utöver det vanliga, vill du ha minnen för livet och skapa  

vänskapsband över gränser? Vill du ta del av Himalayas bergskultur och leva 
tillsammans med människor från den ursprungliga stambefolkningen? 

Då ska du resa iväg som ABC-volontär och få unika kunskaper och erfarenheter från en 
kultur vitt skild från din egen. Läs mer on vad det innebär att vara volontär inom ABC här.

Avslut för ett lyckat projekt inom ABC
- One Child One Future

Vi på ABC vill 
tacka för det ovärderliga stöd som givarna 
givit till vårt projekt One Child One Fu-
ture under de år som gått. Projektledaren 
Sofie Persson har nu fattat, tillsammans 
med Styrelsen, ett gemensamt beslut att 
avsluta ABC:s delaktighet i MYWA (Ma-
vanhalla Youth and Welfare Association) 
efter det att en utvärdering av projektet 
One Child One Future utförts. 

One Child One Future har avslutats 
för att behovet av stöd från ABC inte är 
lika stort som tidigare då det har skett 
en påtaglig förbättring för barnen och 

dess familjer i området under de se-
naste åren. MYWA samarbetar idag 
med ett flertal organisationer runt om 
i världen som bedriver liknande pro-
jekt som One Child One Future fast 
i större omfång. Därhän har MYWA 

kompetensen, resurserna och nätverket 
för att kunna fortsätta stötta barnen på 
egen hand. 

Vi är som sagt otroligt tacksamma över 
att vi tillsammans med er medlemmar 
kunnat stödja sammanlagt 30 barn varav 
tre av dessa stöttats ända upp till colle-
genivå. ABC arbetar med långsiktighet 
som utgångspunkt för samtliga av våra 
projekt och samarbeten, men alla projekt 
har en viss livslängd och när vår insats 
inte längre behövs måste vi satsa våra 
krafter på annat håll. Projektet har varit 
mycket lyckat och det kan vi vara mycket 
stolta över!

Vi vill emellertid påminna om att vi 
har andra projekt/samarbetspartners som 
arbetar med målgruppen barn och ung-
domar som fortfarande är i behov av ert 
stöd, bl.a. både Himad och Chilla i In-
dien som fokuserar på barns rättigheter. 
Om du skulle vilja stödja något av dessa 
samarbeten får du mycket gärna höra av 
dig till info@abcsweden.org så guidar vår 
sekreterare dig rätt.

Du kan läsa mer om våra projekt och 
samarbeten på vår hemsida www.abcswe-
den.org och följ även ABC på Facebook: 
ABC Sweden - active aid där du får regel-
bundna uppdateringar om våra projekt, 
samarbetspartners och aktuella händelser 
inom verksamheten.

Bästa hälsningar,
ABC:s Styrelse tillsammans med 

Sofie Persson, Projektansvarig

Fram till och med oktober 2013 har vi tre  
volontärperioder:
•	 Oktober — november 2012.  

Sista ansökningsdatum 1 juli 2012.
•	 Februari — mars 2013.   

Sista ansökningsdatum 1 oktober 2012.
•	 September — oktober 2013.   

Sista ansökningsdatum 1 juni 2013.
Om du vill förlänga eller förkorta volontärperioden så 
finns det möjligheter till detta, vi brukar kunna vara 
väldigt flexibla, skriv i så fall dina önskemål i ansökan.

Så här ansöker du:
Din skriftliga ansökan, innehållande CV och ett per-
sonligt brev där du beskriver inom vilket/vilka område 
du vill arbeta, sänder du till:
ABC – Aktiva insatser för människa och miljö
Krafts Torg 12a
223 50 Lund
Skicka din ansökan redan nu, vi har löpande intag-
ning!
Du kan läsa mer om volontärresorna på ABC:s hem- 
sida www.abcsweden.org. Har du frågor, skriv till Ann 
Ottengrim på ann.ottengrim@abcsweden.org



Sommaren är nu här och det är knappt att man kan tro att 
våren är förbi. Det känns som att det var igår som vi i ak- 
tivitetsgruppen satt och planerade in vårens aktiviteter och 
det är redan dags att sätta ihop höstens kalendarium. Våren 
bjöd på många aktiviteter och vi lovar att vi kommer att 
fortsätta i den andan. Ni kan till exempel redan nu planera 
in att komma på våra mysiga, rättvise och ekologiska brun- 
cher som blev en favorit i repris under april och majmånad. 
God mat, trevlig stämning och bäst av allt schysta förhål- 
landen visade sig vara ett recept som blev en riktig succé. 
Förutom att stödja rättvis handel kunde vi med hjälp av 
alla eldsjälar som besökte våra bruncher stödja våra projekt 
i Indien och Nepal. Missade du Lunds enda rättvisa brunch 
under våren får du verkligen se till att komma nästa gång!

Under april höll den certifierade permakulturisten Britta 
Nylinder en workshop om designverktyget/odlingsfilosofin 
permakultur för aktiva inom ABC:s miljö-, demokrati- 
och integrationsprojekt Ett Grönare Lund, Linero. Cirka 
sju volontärer inom projektet, fyra ungdomar från Linero 

samt tjugo andra intresserade deltog. Heldagsworkshoppen 
innehöll praktiska övningar och teoretisk genomgång/dis-
kussion om vad permakultur innefattar och hur man kan 
implementera dessa metoder och principer vid odlingslot-
terna på Linero.
ABC	på	Hållbarhetsfestivalen	Planet	Lund
Alltsedan ABC var tvungna att stänga rättvisebutiken 
i Lund har vi tagit vara på alla tillfällen vi kunnat för att 
sälja våra fina produkter. Under Hållbarhetsfestivalen Pla-
net Lund i maj kunde man hitta oss tillsammans med sex 
företagare på 15-dagarstorget Bytaregränd. Tanken med 
denna tillfälliga butik var att uppmärksamma allmänheten 
på rättvis och ekologisk handel samt återbruk. Detta gjorde 
vi förutom genom att sälja våra rättvisa och ekologiska pro-
dukter samt arrangerade olika workshops och föreläsningar 
inom området. Vi tackar alla er som kom förbi och sa hej, 
köpte våra produkter och lyssnade och medverkade under 
föreläsningarna och workshopsen! 

Aktiviteter på ABC



ABC firade World Fair Trade Day den 12 maj genom att arrangera en fullspäckad dag 
av aktiviteter tillsammans med Fairtrade City Lund, världsbutiken Klotet, studieför-
bundet ABF, Domkyrkoforum med flera. Dagen inleddes med en lyckad flashmob (se 
bild ovan) arrangerad av ABC och ungdomsnätverket Power Shift Sverige på Domkyr-
koplatsen. Sedan bjöds det på paneldebatt med bl.a. regissör Fredrik Gertten, körsång 
av Spontankören, försäljning av rättvisa varor, tipsrunda, fiskdamm och målning för 
barn, mm. på Domkyrkoforum. Dagen var välbesökt och mycket uppskattad!

I och med Hållbarhetsfestivalen arrangerade 
Ett Grönare Lund en barnens dag den 13 maj 
med tema ekologisk- och social hållbarhet i 
Lunds Stadspark. Dagen arrangerades i samver-
kan med Lunds kommuns tekniska förvaltnings 
park- och naturkontor där även Lunds natur-
skyddsförening och Östra Torns 4H-gård med-
verkade. Cirka 30-40 barn/ ungdomar och runt 
15 föräldrar deltog i aktiviteterna som organisationerna 
tillsammans anordnade. De roliga aktiviteterna inklude-
rade ekologisk odling, kaninklappning och mycket mera.

Under Hållbarhetsfestivalen arrangerades även vårens 
tredje GREEN TALK-work- shop av Ett Grönare Lund 
tillsammans med Lunds Universitets miljöförening 
Hållbart Universitet. Den 21 maj ledde Karin Ervelin, 
blivande eko-kock och en av grundarna för odlingsnät-
verket Mykorrhiza, workshoppen med tema Food & 
Climate på Domkyrkoforum. Cirka 18 personer lyss-
nade på Karins föredrag och medverkade under den 
praktiska odlings- workshoppen.

Den 24 maj arrangerades Prova på fair trade-workshoppen av Ett 
Grönare Lund och Fairtrade City Lund i samverkan med fritidsgården Linerogården 
på Linero. Det blev en lyckad workshop där 16 ungdomar deltog där dem fick lära sig 
mer om vad fair trade (Rättvis Handel) innebär, delta i olika övningar och smaka på fair 
trade choklad – ett mycket populärt moment av workshoppen!

Ett Grönare Lund besökte St. Hansgården – en fritidsgård med miljö och hållbarhetsfokus – som hade 
öppet hus den 20 maj. Sju barn/ungdomar, en förälder och 7 volontärer från projektet bakade tunnbröd 
på öppen eld, hälsade på djuren på gården och njöt av natur och fint väder tillsammans.

Sist men inte minst – den 28 juni åkte Ett Grönare Lund på studiebesök till Mossagårdens ekologiska 
jordbruk och trädgårdskafé i Veberöd (cirka 1,6 mil utanför Lund). Ett glatt gäng på åtta barn/ungdomar 
och tre föräldrar från Linero samt sex volontärer gjorde denna roliga utflykt tillsammans.
Väl på plats fick vi en guidad tur av de ekologiska odlingarna, lekte med djuren, åt smaskiga ekologiska 
våfflor och tillverkade egna eko-smoothies genom att cykla på Mossagårdens häftiga och uppfinningsrika 
smoothiecyklar. Allt som är - en mycket lyckad och lärorik dag!

Nu till hösten kommer vi att sätta igång igen med full fart och vi börjar med hälsningsgillet som hålls 
av Akademiska Föreningen varje år i Lund. Vi hoppas verkligen att ni tar tillfället i akt och kommer och 
pratar med oss! ABC är välkomnar alltid nya volontärer och vill du ha roligt samtidigt som du känner att 
du gör något meningsfullt är det en riktigt bra idé att engagera sig i ABC. Senare i höst kommer vi även ha 
aktiviteter under den spännande kulturnatten som hålls varje år, missa inte det! Aktivitetsgruppen önskar 
alla ABC:are en skön sommar med lata dagar i solen, bad och glass och allt som hör därtill. Ladda upp 
ordentligt nu för att hösten kommer att bjuda på många intressanta och trevliga aktiviteter!



Brev från HIMAD!
HIMAD SAMITI (Himalayan Society For Alternative De-
velopment) a team of progressive youth who believe in the 
process of social change through community empowerment, 
came in to existence in 1995 at Gopeshwar, Uttrakhand, 
India. HIMAD got itself registered as a society under the so-
cieties Registration Act. Himad’s  thrust , since its inception, 
has been mainly on catalyzing the process of community 
mobilization and human resource development. It draw its 
strength from the collective vision of the tame that believe in 
possibility and attainability of the change.

HIMAD’s main program area is on women, children, 
environment resource management, human rights, public 
education, health, capacity building of human resource and 
networking. In the year of 2011-2012 Himad  organized 
several workshop, seminars, meetings and campaigning  to 
strengthen  government services for children and women 
protection and development, public health awareness  on 
HIV,  health  hazing  and  nutrition, environments conserva-

tion  awareness among the pupils,  girl child protection and 
education, training workshops for social worker, government 
officials, worker of development projects, students, commu-
nity leaders, representative of community based organizations 
and local self government. Most of  these capacity  building  
activities organized at the HIMAD education extension and 
training centre which is joint venture of ABC & HIMAD. 
All above programs, conducted with children, adolescent, 
women and man with total 1282 female and 851 male parti-
cipants, had join activities.         

In the coming time HIMAD will continue the training and 
awareness programs among the communities of this Hima-
layan region and at the same time we want to expand educa-
tion centre both physically and activities wise. We are also 
initiating  issue based links with national, international orga-
nizations, universities and individuals to cooperate and take 
forward this process. 

Med vänlig hälsning från HIMAD 

Sammanfattning!
HIMAD SAMITI (Himalayan Society For Alternative De-
velopment) arbetar för samhällsförändring I Gopeshwar, 
Uttrakhand, Indien. Organisationen bildades 1995 och har 
sedan dess arbetat för empowerment och social mobilisering. 
Under 2011-2012 har HIMAD anordnat flera workshops, 
seminarier, möten och kampanjer för att stärka de statliga 
insatserna i samhället. De allra flesta av dessa aktiviteter har 
anordnats på Utbildningscentret som ABC och HIMAD till-
sammans har byggt upp i bergen i Himalya. 

Alla aktiviteter, där barn, unga, kvinnor och män deltagit, 
har engagerat hela 1282 kvinnliga och 851 manliga deltagare.  
Den närmaste tiden kommer utbildnings- och opinions-
bildande aktiviteter fortsätta i de Himalyanska samhällena. 
Samtidigt kommer samarbeten med nationella och interna-
tionella organisationer utvecklas för att kunna utöka Utbild-
ningscentret både fysiskt och med fler aktiviteter.

Hema från HIMAD och Madelaine från ABC i Gopeshwar februari 2012



Ett Grönare Lund  
– odlingssäsongen står i full blom!
Månaderna mars-juni har inneburit en 
intensiv och givande period för ABC:s 
miljö, demokrati- och integrationspro-
jekt Ett Grönare Lund. 

Odlingsgrupperna på Linero vid bo-
stadsområdet på Vikingavägen samt fri-
tidsgården Linerogården inledde odlings-
säsongen i början av april och nu växer 
och frodas odlingarna så att det knakar. 
Varje vecka träffas gruppen på Vikingavä-
gen bestående av cirka 10 ungdomar och 
4 volontärer från projektgruppen och på 
Linerogården samlas en mindre grupp på 
cirka 5 ungdomar och 2 volontärer för 
att odla, diskuterar, leka och fika tillsam-
mans.  

Övrig verksamhet under våren har cen-
trerats kring medverkande i Lunds hållar-
barhetsfestival Planet Lund som pågick 
mellan 12-26 maj. Mer om detta kan du 
läsa under gångna aktiviteter.

Eftersom Ett Grönare Lund är ett All-
männa Arvsfondsprojekt vill vi passa på 
att tipsa er att läsa om projektets och dess 
utveckling på Arvsfondens egna projekt 
community: www.arvsfondsprojekten.se 
(sök efter ”Ett Grönare Lund” så hittar 
du vår specifika projektsidan). 

Soliga hälsningar,
Julia Linder, projektledare med 

projektgrupp 

Ta chansen: Fairtrade ambassadörsutbildning i Malmö!
Du som ABC medlem har möjligheten att delta på en Fairtrade-ambassadörsutbildning som sker i Malmö helgen 29-
30 september. Utbildningen kostar 350 kr för ABC-medlemmar i stället för ordinarie pris på 500 kr eftersom ABC är 
medlemsorganisation hos Sensus. Ange detta vid anmälan så att vi inte missar rabatten! Det finns plats för upptill 15 
deltagare men det kan vara klokt att inte vänta med anmälan alltför länge om det skulle bli ett stort tryck på kursen. 
För vidare info och anmälan:
www.sensus.se/Om-Sensus/RegionerNew/SkaneBlekinge/Kontorsrot/Malmo/Kommunrot/Malmo/Ambassadorsut-
bildning-i-Fairtrade/ eller se vår Facebook sida.



ABC - AKTIVA INSATSER FÖR MÄNNISKA OCH MILjÖ
Besök: Studentgatan 4, 211 38 Malmö • Post: Krafts Torg 12A, 223 50 Lund 
Tel. 046-15 09 00 • E-post: info@abcsweden.org • www.abcsweden.org • PG 90 07 43-6

Goda nyheter: ABC flyttar tillbaka Lund!
Det är med stor glädje som ABC:s styrelse härmed delger de goda nyheterna om att vi återigen flyttar tillbaka till 
Lund! Från och med mitten av augusti kommer ABC få möjligheten att hyra kontor hos biståndsorganisationen 
Svalorna Indien Bangladesh på Spolegatan 5 i centrala Lund. 

Som ni säkert är medvetna om har ABC hela tiden haft som mål och intention att återvända till Lund sedan 
styrelsen för verksamhetsår 13 (2010-2011) beslutade om att temporärt flytta till Studieförbundet Sensus lokaler 
på Studentgatan i Malmö då ABC förlorade sin lokal på Winstrupsgatan i Lund i fjol. 

Efter återkommande diskussion är vi inom styrelsen eniga om vikten av att finnas på plats i Lund eftersom 
den huvudsakliga delen av verksamheten, aktiva, medlemmar och andra nyckelpersoner, kontakter och forum 
som är viktiga för ABC framförallt är centrerade i just Lund. Att vi dessutom får möjlighet att verka vid sidan av 
en organisation som Svalorna som arbetar med liknande frågor och kärnvärden som ABC är oerhört tacksamt, 
relevant och spännande tycker vi. 

Vi tackar Studieförbundet Sensus så hjärtligt för fina månader på kontoret i Malmö och för det trevliga och 
generösa bemötande vi mottagit av er! Självfallet ser vi fram emot fortsatt givande samarbete oss emellan.

Nu blickar vi framåt mot en innehållsrik och ljus sensommar och höst på hemmaplan i Lund.

Glada sommarhälsningar från ABC:s styrelse
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