
LoveNepals fokus har ända från starten varit att hjälpa barn 
ut ur ett liv som sexslavar. Vi har hela tiden varit fokuserade 
på just denna uppgift och behoven är enorma runt om i värl-
den. På grund av detta växer vårt arbete på flera håll, inte 
minst i Indien, Bangladesh och snart på Sri Lanka. 

Vi skickade ut ett brev i november till alla våra faddrar 
där vi utryckte vår oro över olika skeenden i Nepal och med 
vår samarbetspartner, Lighthouse Foundation Nepal (härefter 
LHF). 

Detta brev skrivs med stor smärta och sorg, vi har jobbat 
hårt för att hitta en lösning, men tyvärr inte lyckats. Det är ing-
et vi tar lätt på och det har föregåtts av samtal och rådgivning 
under en längre period. Inget i oss vill avbryta vårt enga-
gemang i Nepal och det fantastiska arbete som har byggts 
upp under de senaste 6 åren. Vår ambition och önskan är att 
kunna fortsätta i Nepal fast inte i samarbete med LHF.

Under hösten åkte ett team från LoveNepal ner till Nepal 
för att upplysa olika myndigheter om den problematik vi käm-
pat med. Vi sökte rådgivning om hur vi kunde gå vidare efter 
all information vi tagit del av från olika håll (LHF personal, 
sponsorer och flickor på hemmen).

Efter en omfattande undersökning har det framkommit 
flera samstämmiga uppgifter om en betydande korruption 
och olämpligt uppträdande inom ledarskapet, bland annat 
genom maktmissbruk, hot och diskriminering. Då vi tagit del 
av flickors vittnesmål och oroade sponsorers erfarenheter har 
vi kommit fram till att det inte går att fortsätta samarbetet med 
grundaren till LHF och LHFs nuvarande ledarskap.

I november 2016 frös vi därför utbetalningen till LHF. Vi 
kontaktade dem ändå för att kunna dela ut mat till hemmen, 
istället för att ge pengar. LHF har ignorerat detta och inte visat 
något intresse av att samarbeta.

Vi har alltid haft barns räddning och framtid för våra 

ögon. Detta innebär att hjälpa barnen med mat, husrum och 
utbildning i det korta perspektivet. I det långa perspektivet har 
vi arbetat med att påverka beslutsfattare och politiker för att 
få till lagändringar. 

Till dig som är fadder förstår vi sorgen och smärtan över 
detta avslut. I och med att vi inte skickat ner några medel 
under november och december erbjuder vi återbetalning av 
två månader (500 kr). Om ni önskar en återbetalning så får 
ni gärna kontakta oss på ekonomi@lovenepal.se innan 31 
januari 2017. Skriv ”Fadder” i ämnesraden. 

Vi är tacksamma för er förståelse och skulle önska att 
ni fortsätter vara faddrar till vårt arbete som expanderat till 
Indien, Bangladesh och snart även Sri Lanka. Bara i Indien 
har vi ansvar för över 800 barns skolgång. Vi håller på 
med omorganisering och kommer i början av 2017 erbjuda 
faddrar till dessa barn.  Men under tiden som vi går in i nya 
länder och nya projekt så har vi inte övergett Nepal, tvärtom 
så fortsätter vi att kämpa för flickorna och deras framtid och 
gör vårt yttersta för att hitta nya pålitliga samarbetspartners.

Vi har en nära kontakt med svensk insamlingskontroll, 
90-kontot, där vi förklarat vår svåra situation och hur vi 
jobbar för att finna nya vägar. De har full förståelse för den 
komplicerade situationen vi befinner oss i.

LoveNepal kan på grund av det som kommit till vår kän-
nedom inte längre stödja LHF och heller inte rekommendera 
någon annan att göra så.

Vi har kontakt med ytterligare organisationer från Sveri-
ge, USA och Australien som har haft samma erfarenheter som 
vi har haft och som även tagit beslutet att avsluta med LHF.

Har du som fadder och givare några frågor är du väl-
kommen att kontakta oss på info@lovenepal.se. Om du vill 
prata direkt med oss får du gärna ange ditt telefonnummer så 

ringer vi upp. 

www.lovenepal.se   facebook.com/savebadi
Box 85   195 22 Märsta   info@lovenepal.se 
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