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LEK OCH TÄVLINGAR UNDER ÅRETS JULFESTLIGHETER I INDIEN.
FOTO: LOVE AND HOPE
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LOVE AND HOPE
Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel. Vår
verksamhet finns i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal. Vi arbetar utifrån en kristen
värdegrund som bygger på alla människors lika värde.
I projektländerna arbetar vi både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel och
med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi arbetar tillsammans med lokala
organisationer och i vissa fall även med myndigheter för att rikta hjälpen dit den bäst
behövs.
Love and Hope är ett relativt nytt namn på organisationen – tidigare hette vi LoveNepal.
Namnbytet skedde i januari 2017 mot bakgrund av att vi, sedan uppstarten av det första
projektet i Nepal år 2010, har breddat verksamheten till fler länder i södra Asien.
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LEKAR, DANS OCH GÅVOUTDELNING. FESTLIGHETER I
INDIEN UNDER DECEMBER. FOTO: LOVE AND HOPE

EN STABIL GRUND SOM HÅLLER
När jag ser tillbaka på 2017 ser jag ett år med
många olika händelser. Dels har det varit spännande initiativ i Sverige där människor engagerat
sig i kampen mot barnsexhandeln, dels har det varit
granskande artiklar och ett ifrågasättande om vårt
arbete. Samtidigt har våra projekt ute på fältet växt
och växt.
Våren präglades av föreläsningar, event, satsningar
och ett högt tempo för att skapa opinion och insamling i kampen mot barnsexhandeln. Det var många
spännande event vi fick uppleva och medverka i.
Jag minns när vi satt i Storkyrkan i Stockholm och
fick lyssna på åtta fenomenala sångare som bland
annat regelbundet sjunger på operahus som Bolshoi
i Moskva, La Monnaie i Bryssel, Covent Garden
i London och Lyric Operan i Chicago. I mitten av
operan blev jag intervjuad av Karin Jihde och Titti
Schultz, gällande vårt arbete, och fick på det sättet
skapa medvetenhet om den tuffa verklighet som så
många barn och kvinnor utsätts för dagligen.
Ett annat speciellt tillfälle var när Rodney Alfvén
fyllde 50 år. Han anordnade en konsert i Filadelfiakyrkan i Stockholm, till förmån för vårt arbete.
Frank Ådahl, Gladys del Pilar och Gabriel Forss var
några av musikgästerna. Konferencier för kvällen
var Rickard Sjöberg och höjdpunkten var när en av
flickorna från arbetet i Nepal kom in och berättade
om sin revansch i livet.
När sommaren kom släpptes det några artiklar som
ifrågasatte vårt arbete. Under hösten fick vi ägna
en stor del åt att genomlysa vad, hur och varför vi
gör saker. Vi tog hjälp utifrån, av ett professionellt
företag som analyserade och hjälpte oss att förbättra vår verksamhet. För att stärka arbetet och skapa
en stabil grund att stå på arbetade vi igenom olika
policys. En viktig del i detta har varit vår kristna
värdegrund, som handlar om alla människors lika
värde och kärlek till de mest utsatta. Jag påminns
om Jesu ord från Matteus 7:24-27:
”Den som därför hör dessa mina ord och handlar

efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden
kom och vindarna blåste och kastade sig mot det
huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på
klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte
handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde
sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom
och vindarna blåste och slog mot det huset, och det
föll samman, och dess fall var stort.”
Låt oss vara förståndiga och luta oss på Jesu ord att
hjälpa, älska och ta hand om människor - oavsett
vilka de är. Att sätta oss själva åt sidan för att
fokusera på andra. Det är den grunden vi bygger
vårt arbete på, den grund som håller även om det
blåser och stormar.
I vår tid talas det ofta om lycka eller tillfredställelse.
Vad gör oss lyckliga eller vad skapar tillfredställelse i livet? Jag är övertygad om att bland den
största tillfredställelsen man kan få är när man
hjälper en annan människa. Att få vara med och se
lyckan i ett barns ögon som lyser av hopp. Ögon
som tidigare var tomma och saknade livsglädje,
men nu har tänts. Att möta det vackra leendet hos
en människa som känner sig respekterad och värdig, istället för nedvärderad eller sedd på som ett
objekt. Tänk vilken skillnad och hälsokur det är för
människan att sätta sig själv åt sidan för att hjälpa
någon annan.
Låt oss göra 2018
till ett fantastiskt år. Ett år
av möjlighet att
hjälpa fler, höja
rösten mot barnsexhandeln och
tillsammans göra
skillnad!

MARTIN LARSSON
Verksamhetsledare
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FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 2017
För räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.
Styrelsen och verksamhetsledaren för Love and
Hope, organisationsnummer 802420–5968, avger
härmed följande årsredovisning:

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Föreningen är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på kristen värdegrund. Vårt syfte, enskilt
eller i samarbete med lokala organisationer i Asien,
är att:
•
•
•
•
•

Rädda människor som fallit offer för trafficking
och barnsexhandel.
Lokalisera och hjälpa de som ligger i riskzonen
att bli offer för trafficking och barnsexhandel.
Hjälpa människor (enligt föregående två punkter) med ett hem, mat, vård och utbildning.
Motverka orsakerna till att människor riskerar
att bli offer för trafficking och barnsexhandel.
Hjälpa lokala samhällen i fattigdom och nöd.

Samt nationellt och internationellt:
•

•
•

Bedriva information och opinionsbildning inom
frågor som rör trafficking och barnsexhandel,
enskilt eller tillsammans med andra organisationer.
Stödja forskning och utbildning inom trafficking
och barnsexhandel.
Mottaga medel och gåvor för ovan nämnda
verksamheter eller för investering i fast egendom, inventarier och utrustning för att brukas
till samma verksamhet men på längre sikt.

ORGANISATION
Love and Hope är en ideell organisation som vid
årets slut hade 17 medlemmar. Organisationen har
sitt säte i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län.
Organisationsnummer 802420–5968
Adress Box 85, 195 22 Märsta
Telefon 08-121 303 00
Hemsida www.loveandhope.org
E-post info@loveandhope.org
Facebook www.facebook.com/loveandhopesweden
Instagram www.instagram.com/loveandhopesweden
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EKONOMI
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom
insamlade privata medel från enskilda givare och
faddrar. Vi bedriver insamling genom föreläsningar, nyhetsbrev, tidningen Rum 56, sociala medier
och annonser. Vi har även många företag som
har anslutit sig till företagsavtal eller är med och
annonserar i vår tidning. Vi tar även emot gåvor
från företag, kyrkor, organisationer och Second
Hand-butiker.
NYCKELTAL PÅ KOSTNADER
Under året har 108 % av våra insamlade medel använts till ändamålskostnad. Insamlingskostnaderna
uppgick till 9 % medan administrationskostnaderna
uppgick till 14 %.
RESULTAT OCH STÄLLNING
De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 13,8
miljoner SEK, vilket är en minskning mot föregående
års 32 miljoner SEK. En stor anledning till de
minskade intäkterna är den kritiska granskning
som publicerades i media under sommaren. Detta
har medfört ett ifrågasättande av vårt arbete och
tveksamhet till att ge.
Organisationens verksamhetskostnader har ökat
till 18,0 miljoner SEK, jämfört med föregående års
17,2 miljoner SEK.
Insamlingskostnader uppgick till 1,2 miljoner SEK,
vilket är en minskning mot föregående års 1,5
miljoner SEK. Administrationskostnader uppgick
till 2,1 miljoner SEK, vilket är en ökning mot
föregående års 1,4 miljoner SEK.
Årets verksamhetsresultat blev -4,3 miljoner SEK.
Det negativa resultatet handlar om att vi under året
kraftigt har minskat våra intäkter, samtidigt som
styrelsen beslutade att inte avsluta några projekt
utan tvärtom fortsätta och även starta upp nya projekt. Vårt eget kapital har legat till grund för detta
beslut i förhoppning om att återigen öka intäkterna
kommande år.
UTBETALT TILL SAMARBETSORGANISATIONER
Under 2017 har Love and Hope varit med och gett
till lokala organisationer i sex olika länder i Asien:
Bangladesh, Burma, Indien, Nepal, Sri Lanka och
Thailand.
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SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Love and Hope har 90-konto, vilket innebär en
kvalitetssäkring att gåvorna används på rätt sätt.
Ett 90-konto utfärdas av Svensk Insamlingskontroll.
Deras syfte är att verka för att offentliga insamlingar - för humanitära, välgörande, kulturella och
andra allmännyttiga ändamål - sker under betryggande kontroll. Men de ser också till att insamlingar
inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda
marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.
Love and Hopes 90-konton är följande:
PG: 900506-7 och 900523-2
BG: 900-5067 och 900-5232
Swish: 123 900 5067

•

Tagit fram tydliga riktlinjer. Vi har tagit fram
en policy för samarbeten med lokala organisationer, en kommunikationspolicy och en
resepolicy.

EN MENINGSFULL GÅVA
Under november lanserade vi julkampanjen En
meningsfull gåva. För 100 kr, 250 kr eller 500 kr
kunde man få ett gåvobevis och på så sätt vara
med och ge hopp på de mest oväntade platser.
Pengarna som kom in omvandlades till mat, mediciner, köksredskap, filtar, myggnät, hygienartiklar,
julprogram med mera. Tusentals människor blev
hjälpta i Burma, Bangladesh, Indien, Nepal, Sri
Lanka och Thailand.

FÖRVALTNING
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
NAMNBYTE
Under året har organisationen bytt namn från LoveNepal till Love and Hope. Diskussionen om att byta
namn startade redan under 2014, eftersom namnet
LoveNepal begränsade oss till en nation. När vi
såg de enorma behov av att hjälpa människor som
lever i sexslaveri i andra länder kände vi att namnet
hindrade oss. Sommaren 2016 tog vi ett beslut om
att påbörja arbetet för ett namnbyte. I januari 2017
bytte vi formellt namn till Love and Hope.
KRITISK GRANSKNING
Under 2017 har det riktats allvarlig kritik mot Love
and Hope i media. Vi har bland annat kritiserats för
att ha varit otydliga kring att barnhemmen i Nepal
drivs av en lokal organisation, att vi låtit påskina
att det är vi som gör räddningsaktioner och att vi
agerat oansvarigt i sociala medier.
Vi välkomnar granskning, eftersom det ger oss
möjligheten att lära av våra misstag samt hjälper
oss att utvecklas. I det stora hela är vår bedömning att mycket av kritiken är felaktig och att den är
en direkt motreaktion på att vi avbröt samarbetet
med vår partner Light House Foundation Nepal i
december 2016. Samtidigt har vi också begått flera
misstag, som vi nu arbetat för att komma till rätta
med. De åtgärder vi genomfört för att misstagen
inte ska upprepas, och för att vi ska få en bättre
verksamhet framöver, är följande:
•

Lyssnat in. Vi har tagit till oss av kritiken som
framförts mot oss, i syfte att förbättra och
utveckla vår verksamhet.
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STYRELSE
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden
under året. De som sitter i Love and Hopes styrelse
är följande:
Andreas Stark, ordförande
Anders Romhagen, vice ordförande
Caroline Larsson, sekreterare
Per-Olof Öqvist, kassör
Mikael Alfvén, ledamot
Ing-Marie Alfvén, ledamot
Emma Larsson, ersättare
REVISOR
Auktoriserad revisor Erik Emilsson.
Revisor Erik Lagerqvist, Vägkartan AB.

FRAMTIDA UTVECKLING
Varje år tvingas hundratusentals barn in i sexhandel
runt om i världen. Barn säljs och köps som om de
vore vilken handelsvara som helst och mycket tyder
på att de krafter som driver handeln bara fortsätter
att växa.
Vi hjälper barn som befinner sig i, eller riskerar att
hamna i, prostitution. Vi vill också vara en stark
opinionsbildare mot barnsexhandeln. Planerna
för 2018 är att fortsätta de projekt vi idag driver
tillsammans med lokala organisationer samt se över
möjligheten att även starta upp nya projekt. Vi kan
inte tolerera att denna handel bara fortsätter utan
vill vara med och kämpa emot den.
Tillsammans kan vi förändra, tillsammans mot
barnsexhandeln!
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INDIEN
Indien, världens näst folkrikaste land. Världens
största demokrati. Trots att ytan endast är en tredjedel av Europas så har man ändå nästan dubbelt
så stor befolkning som hela Europa har. Klasskillnaderna i Indien är stora. Samtidigt som man har
över 200 000 miljonärer i landet menar FN att 30
% av världens fattigaste barn lever i Indien. Totalt
lever över 40 miljoner människor i slumområden,
under så omänskliga förhållanden att två miljoner
barn dör varje år. Ett barn var femtonde sekund.
Enligt Global Slavery Index bor över 18 miljoner
av världens 45,8 miljoner slavar i Indien. Det finns
inget land som har så mycket slavar och en del av
dessa slavar tvingas jobba i landets mörka sexindustri. Enligt musikhjälpen är det 1,2 miljoner barn
som varje år involveras i sexhandeln i Indien. Med
bordellområden som Sonagashi och Kamitphura är
Indien ett av de länder där sexindustrin är som allra
störst.

började med ett julprogram, vi fick möjlighet att
träffa människorna och visa att vi bryr oss om dem.
Det delades ut julklappar, barnen i området fick
möjlighet att uppträda och glädjen var stor. Utifrån
detta program och denna grundidé har nya dörrar
öppnats. I maj 2017 kunde Love and Hope English
School invigas. 55 barn i anslutning till bordellområdet får idag utbildning. Ett pojkhem har startats,
ett flickhem likaså. Vi har idag tre medarbetare som
är från bordellområdet och som jobbar för att hitta
vägar att hjälpa ännu fler människor där inne. Vi är
idag med och hjälper 20 kvinnor med HIV och har
även startat upp ett dagcenter/barnklubb. Dagcentret är till för att ge barn som bor i bordellområdet
en fristad. Här ska man kunna släppa det som sker i
området och känna en frihet. En gång i veckan samlas barnen för att sjunga och leka. Varje söndag
kan det nu komma över 100 barn till barnklubben.
LOVE AND HOPE ENGLISH SCHOOL
Tillsammans med den lokala partnern kunde vi i maj
2017 öppna Love and Hope English School. Lyckan
var stor när barnen kom första dagen i sina skoluniformer. Vi ser även på kort tid hur barnen utvecklas
i skolan. Deras engelska blir bättre för varje dag
och deras kunskap större. Vi är fullt övertygade att
kunskap är en väg ur prostitution och fattigdom. För
att undvika att föräldrarna säljer sina barn under
skolgången tog vi fram ett system där vi regelbundet hjälper även föräldrarna. Vid ett par tillfällen
varje månad fyller vi elevernas ryggsäckar med
förnödenheter och på sätt är vi med och hjälper
barnens föräldrar.

45,8 MILJONER SLAVAR I VÄRLDEN. 18 MILJONER SLAVAR I
INDIEN.

BYGGA FÖRTROENDE PÅ INSIDAN AV
BORDELLERNA
En öppning kom till oss i slutet på sommaren 2016.
Vi fick möjligheten att träffa en man som regelbundet verkat för att hjälpa barn i ett bordellområde. Vi
upptäckte snabbt att det här var en man som brann
för samma saker som vi och det tog inte många
månader innan planeringen gick igång för hur vi
skulle kunna jobba i området. Vi insåg att det krävs
ett förtroende med människor på insidan för att kunna jobba i detta område. Vi satte upp en plan som
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LOVE AND HOPE GIRLS HOSTEL
Så sent som i november fick vi möjligheten att vara
med och inviga det nya flickhemmet. Här bor nu 12
flickor, i åldrarna 7-13 år som alla har en koppling
till ett bordellområde. Här får de den framtid de
tidigare bara kunnat drömma om.
LOVE AND HOPE BOYS HOSTEL
I början på våren invigdes ett pojkhem. Det är ett
initiativ som är taget för att hjälpa pojkarna att få ett
värdigt liv, men även för att de inte ska bli hallickar.
Bordellens onda cirkel är att flickan följer i sin mammas fotspår medan pojken blir en människohandlare.
Det bor 12 pojkar på barnhemmet som är mellan 8-13
år. De har också en koppling till bordellområdet.
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FÖREBYGGANDE PROJEKT
Vi är även glada över att få jobba med olika lokala
organisationer i förebyggande syften. Tillsammans
är vi med och driver en skola bland nedlagda
teplantage, där fattigdomen är hög. På den skolan
går det idag över 400 barn. Den andra skolan vi är
med och driver är för 50 barn, där har vi även under 2017 varit med och renoverat skolbyggnaden.
Barnhemmet som drivs är för 15 flickor, i åldrarna
6-14 år och det drivs i förebyggande syfte.
JULPROGRAMMEN
Vi fick en vision några månader innan årets julprogram. Visionen var att hjälpa alla människor
på bordellområdet. Oavsett bakgrund, kön eller
arbete. Alla ska bli hjälpta. Både hallickar och
prostituerade. Vuxna som barn. Det var ett koncept
som verkligen gick hem och det var ett sätt för
oss att fortsätta bygga förtroende inuti området. I
år hade vi även vårt första julprogram på ett nytt
bordellområde samt ytterligare två program för
kvinnor och barn vid bordellerna i Kolkata. Det
anordnades också program för människor från
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utsatta teplantage samt vid de projekt som Love and
Hope är med och driver. Totalt hjälptes över 6 000
människor.
RÄDDNINGSAKTIONER
Love and Hope har under året sponsrat två orga‑
nisationer som arbetat med mer konkreta räddningsaktioner. Vi har sponsrat Freedom Firm med två
räddningsaktioner varav den första, blev lyckad
och fyra flickor blev räddade. Vi har även sponsrat
organisationen Maiti India regelbundet och många
kvinnor och barn har blivit hjälpta och räddade
tack vara detta.
FRAMTIDEN
Vi går nu in i ett 2018 där många dörrar som stått
på glänt håller på att öppnas. Tillsammans med
lokala partners är vi nu på väg in i nya bordellområden, för att hjälpa ännu fler kvinnor och barn.
Vi är så glada och tacksamma över allt som sker
i Indien, samtidigt som vi är oerhört målmedvetna
inför den framtid som väntar.
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NEPAL
LÄGET I NEPAL
Nepal är till ytan lika stort som en tredjedel av
Sverige. Det ligger i Asien och gränsar till Kina i
norr samt Indien i söder. Större delen av landet täcks av berg och landet är hem till sju av
världens tio högsta berg, även världen högsta
berg Mount Everest. Landet är ett av de fattigaste
och minst utvecklade länderna i Asien.
Det humanitära läget förändrades i delar av
landet under 2015 då Nepal drabbades av en
jordbävning. Runt 9 000 människor omkom, barn
blev föräldralösa och hundratusentals hus blev
förstörda.
Nepal har under de senaste 20 åren präglats
av politisk instabilitet. En 10-årig lång konflikt
mellan maoister och regeringen avslutades 2006.
Därefter följde år av politisk instabilitet, innan en
konstitution antogs 2015. Som en följd av det har
det under 2017 hållits nya val, varav de första
lokala valen på 20 år. Det finns idag en optimism
för att den nyvalda regeringen tillsammans med
de lokala instanserna ska skapa en stabilitet i
landet.
TRAFFICKING I NEPAL
Fattigdom och politisk instabilitet i Nepal har
utnyttjats flitigt av traffickers i Nepal. Traffickers agerar sällan ensamma utan främst genom
olika nätverk, där flera personer är involverade
i kedjan. Kvinnor, män och barn från Nepal tas
till Indien men även andra länder för att exploateras och utnyttjas. Den öppna gränsen mellan
Indien och Nepal är en flitigt använd förbindelse.
Tusentals kvinnor, män och barn förs varje år
över gränsen till Indien, för att sedan säljas
vidare. Nepalesiska flickor anses vara extra
attraktiva som prostituerade i Indien, på grund av
sin ljusa hy.
BADIFOLKET
Ursprunget av badifolket varierar, enligt olika
källor, men det finns en konsensus kring att de
har kommit från Indien till Nepal under tiden
då Nepal bestod av små kungadömen. Då de
ansetts ha varit väldigt duktiga på att sjunga och
dansa togs de av kungar och andra ledande
män till västra Nepal för underhållning. Kvinnor
och flickor togs också som konkubiner till kungar.
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När Nepal senare enades försvann deras tidigare
försörjning. Utan någon mark att odla på tvingades de till tiggeri. Så småningom blev många av
badifolket involverade i prostitution, där män tillät
sina döttrar att sälja sin kropp för inkomst. Historiskt
sett har döttrar varit mer önskvärda än söner, då
döttrar har fungerat som inkomstkällor. Idag så har
attityder och normer förändrats, där människor från
badifolket själva är med och är en del av förändringen. Det finns dock fortsatta behov av att vara med
och påverka för att motverka barnsexhandeln.
PROJEKT STARTADE UNDER 2017
2017 har varit ett år av utmaningar i Nepal, men
också ett år då vi sett många möjligheter öppnas
för fortsatt arbete. En stor del av arbetet har varit
koncentrerat kring att hitta vägar och möjligheter att
fortsätta arbetet i landet, efter att vi brutit med en
tidigare samarbetspartner i slutet av 2016. Vi har,
som ett resultat av arbetet under 2017, kunnat skriva
flera samarbetsavtal med olika lokala organisationer. Vi vill fortsätta att vara med och upplyfta Badifolket, där flickor idag själva är med och förändrar
attityder och normer bland sitt egna folk. Ett av de
främsta verktygen för förändring är utbildning som
skapar möjligheter till en ny framtid. Med lärdomar
av tidigare felsteg ser vi nu med glädje fram emot
att kunna fortsätta satsa i Nepal, för att motverka
barnsexhandeln som sker i landet.
3 ANGELS NEPAL
Vi inledde ett samarbete med 3 Angels Nepal
under 2017, efter en längre tids samtal under första
halvan av året. 3 Angels Nepal är en lokal organisation som arbetar mot trafficking genom utbildning och
lokalt stöd. Sedan mitten av 2017 har vi gått in som
en samarbetspartner och har under året diskuterat
ytterligare möjligheter hur vi tillsammans kan jobba
mot barnsexhandeln. 3 Angels Nepal har över 10 års
erfarenhet av arbete bland badifolket och vi ser fram
emot att tillsammans kunna fortsätta göra en skillnad
för badifolket.
GRÄNSSTATIONER
3 Angels har, likt ett flertal andra lokala organisationer i Nepal, gränsstationer mot gränsen till
Indien för att förhindra människohandel. Deras
gränsstationer finns främst i västra Nepal, men de
har också en station i Kathmandu - vid den största
bussterminalen.►
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DRÖMMER OM SIN EGEN BUTIK
Kriti*, är en 19-årig sprallig tjej som just nu håller
på att gå en sömnadskurs. I sin familj har hon bara
en storebror och när hennes mamma gick bort
lämnade Kritis pappa henne och gifte om sig. I
skolan så fick Kriti aldrig chansen att gå i så många
klasser. Men det är inget som hon tycker hindrar
henne från att lyckas i livet. Hennes dröm är att en

dag kunna öppna sin alldeles egna sömnadsaffär,
men detta först efter att hon har blivit en riktigt bra
sömmerska och skaffat sig erfarenhet inom yrket.
*Fingerat namn

FOTO: LOVE AND HOPE

Martin Larsson, verksamhetsledare Love and Hope tillsammans
med Rajendra Gautam, verksamhetsledare för 3 Angels Nepal.
Under augusti besökte han vårt kontor i Sverige och vi kunde
skriva under ett samarbetsavtal.
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Fordon kontrolleras och man letar efter potentiella
fall av trafficking. Där man misstänker ett fall görs
först en intervju och om misstanken stärks kontaktas
polis, som får utreda fallet. Offret får rådgivning
och blir sedan återförenad med sin familj. I de fall
det inte är möjligt med återförening tas de till ett
trygghetsboende kallat 3 Angels Safe Haven.
Sedan mitten av 2017 står vi för en tredjedel av den
totala kostnaden för 3 Angels arbete vid gränsstationer.
SAFE HAVEN
Safe Haven är en säker plats dit flickor och kvinnor
kan komma som blivit räddade vid en gränsstation
eller av någon annan anledning behöver skydd.
Detta är en plats där de får rådgivning, en möjlighet att läka sår samt vidare möjlighet till att lära
sig alternativa yrkesutbildningar. De förbereds även
för att kunna komma tillbaka in i samhället. I de
fall där en återförening med familj eller tidigare
samhälle inte är möjlig hittas ett alternativ till att bli
del av ett nytt sammanhang. Vi står sedan mitten av
2017 för en tredjedel av den totala kostnaden för
Safe Haven.
BARNHEM
3 Angels barnhem är av familjehemsmodell, där
10-12 barn bor tillsammans med ett par som
fungerar som föräldrar. Genom att fungera som en
familj skapas en atmosfär där barnen får kärlek och
omsorg och kan växa upp i en trygg miljö. Ungefär
hälften av barnen som finns hos 3 Angels är från
folkgruppen badi. Vi står sedan mitten av 2017 för
hälften av totalkostnaderna för alla 3 Angels familjehem där totalt 160 barn bor.
UPPFÖLJNING AV FLICKOR
Genom 3 Angels Nepal och ett flertal andra lokala
organisationer har vi haft möjlighet att under året
följa upp och bistå med hjälp till 90 stycken barn,
flickor och unga kvinnor som av olika anledningar
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har valt att lämna vår tidigare lokala samarbetspartner i Nepal. Majoriteten av dessa flickor/unga
kvinnor kommer från badifolket. Nio stycken flickor
kommer från ett jordbävningsdrabbat område, där
de antingen har förlorat en av föräldrarna eller
båda. Vårt största fokus för alla dessa barn har
varit att de ska ha en säker plats att bo på samt
kunna fortsätta att fullfölja sin utbildning. Lösningarna för dem har i flera fall varit tillfälliga, men har
inneburit att de har kunnat fortsätta sin utbildning
utan avbrott. För 80 % av barnen har vi ekonomiskt
ansvar gällande boende, mat, skolgång, sjukvård
och till viss del rehabilitering och för 20 % har vi
ekonomiskt ansvar gällande skolgång, sjukvård
samt uppföljning.
Merparten av dessa barn går vanlig skolgång, på
antingen en allmän skola eller privatskola. Av de
äldre flickorna läser flera vidare inom yrkesutbildningar- bland annat till sjuksköterska, socionom,
sömmerska eller flygvärdinna.
Vi har under året även rådgjort med lokala myndigheter, för att säkerställa att vi kan fortsätta
hjälpa dessa barn på ett så korrekt sätt som möjligt.
Under slutet av året inleddes därför en utvärderingsprocess tillsammans med lokala partners för att
hitta långsiktiga lösningar. Det kommer bland annat
innebära att ett större fokus kommer att hamna på
att hjälpa badifolket och flickor på plats i deras
byar, där det är möjligt. Säkerheten för flickor
kommer alltid att prioriteras och därför arbetar vi,
tillsammans med lokala samarbetspartners, med att
ta fram verktyg för att kunna garantera den.
Antalet barn som vi följer upp från vår tidigare
samarbetspartner förväntas växa, då vi är i kontakt
med fler barn som har lämnat. Vi förväntar oss
kunna följa upp dem under början av 2018 och
bistå med hjälp för att fortsätta göra en skillnad mot
barnsexhandeln.
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SRI LANKA
Sri Lanka blev en brittisk koloni 1796. Landet fick
självständighet som Ceylon 1948 och 1972 blev
landet en republik under namnet Sri Lanka. Det
blodiga inbördeskriget som pågick mellan 1983 2009 har satt hemska sår i landets befolkning, där
övergrepp begicks av både regeringssidan och de
Tamilska tigrarna. Dessutom drabbades landet av
tsunamin 2014, där minst 38 000 människor miste
livet. Det bor cirka 22 miljoner på ön och majoriteten lever under mycket enkla förhållande på
landsbygden.
Traditionellt har sexindustrin på Sri Lanka varit
fokuserad runt handel och utnyttjande av pojkar,
mellan 8-15 år, trots att det är olagligt att vara homosexuell. På senare år har den öppna och relativt
synliga verksamheten gått under ytan, men den
finns tyvärr kvar. Övergrepp mot barn är vanliga,
speciellt hög risk löper de barn som växer upp med
föräldrar som arbetar på teplantagen.
•

Sri Lanka är en av världens största producenter
av te.
• Fler än 2 miljoner av befolkningen kan inte
läsa.
• Religionsuppdelningen ser ut så här
70 % buddister, 13 % Hinduer, 10 % muslimer
och 7 % kristna.
• Enligt myndigheterna tvingas varje månad 100
barn till sjukhusvård efter att ha blivit sexuellt
utnyttjade.
BARNHEM
På Sri Lanka arbetar vi tillsammans med vår samarbetspartner, som har arbetat med bistånd i över
40 år. Vi finansierar ett hem för barn, flickor och
pojkar som har blivit sexuellt utnyttjade. Arbetet
sker i nära samarbete med myndigheter och ofta
krävs ett domstolsbeslut innan vi kan hjälpa barnen.
Vi hjälper dem med utbildning och inre helande.
Många är mycket trasiga på insidan och hos oss
får de psykologhjälp samt kärlek och omsorg. Det
bor cirka 46 barn på barnhemmet som får mat,
boende, fritidsaktiviteter, läkarvård och allt annat
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som ett barn skall få under sin uppväxt. Under 2017
växte verksamheten från att vara ett fåtal barn till
att idag vara ett barnhem som myndigheter har
som sitt första val när det gäller sexuellt utnyttjade
barn. Arbetet att stödja varje barn i sin skolgång är
mycket viktigt, då utbildning och kunskap kan bryta
cirkeln av slaveri och fattigdom.
NYA SÄNGAR
En mycket uppskattad aktivitet under kalenderåret
var när vi köpte in nya sängar och madrasser till
varje barn. Glädjen och förtjusningen lyste i barnens ögon när de för första gången kröp ned i sin
fina säng och sköna madrass.
DAGCENTER
I högriskområden, där teplantagerna finns, har vi
under slutet av 2017 påbörjat uppbyggnaden av
två ”Rescue and Preventions Centra”. Fattigdom
och slavliknande arbetsvillkor råder och flera av
personerna vi mött här svälter under vissa perioder
av året. Dessa dagcenter ger hjälp till tearbetarnas
barn under hela arbetsdagen, då föräldrarna är
ute och arbetar på teplantagerna. Vi är i uppbyggnadsskedet, men redan nu ser vi ett mycket stort intresse och tacksamhet från lokalbefolkningen. Varje
dagcenter har kapacitet att hjälpa 50 barn med
mat, skolhjälp, vård och ett säkert ställe att leka
på. De får också hjälp och utbildning inom vilka
rättigheter de har och hur samhället fungerar. Dessa
dagcenter ligger på landsbygden och barnen som
växer upp här känner bara till sin närmiljö. Till exempel hjälper vi dem med hur man tar körkort.
JULFESTER
Under julen 2017 arrangerade vi fester på flera
olika områden, många barn var med om sin första
julfest och glädjen var stor. Barnen och familjen fick
ett julpaket innehållande kläder, hygienartiklar, en
sötsak och en leksak. Över 648 barn med tillhörande familjer fick detta i teplantageområden. På
barnhemmet firades också jul och där fick 88 barn
liknande julpaket.
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BANGLADESH
Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade
och absolut fattigaste länder. De två stora floderna Brahmaputra och Ganges rinner genom landet
och ger upphov till vidsträckta översvämningar.
Invånarantalet kommer inom ett par årtionden att
passera 200-miljonerstrecket. Nästan nio av tio
invånare är muslimer, de allra flesta sunni. Bland de
övriga är flertalet hinduer, men det finns också en
del buddister, kristna och utövare av animism.
•
•
•
•

Över 25 miljoner saknar rent vatten.
Över 65 miljoner människor saknar sanitetssystem (toaletter).
2 % av befolkningen har tillgång till bredband
(Internet).
44 % av befolkningen lever i extrem fattigdom.

Där extrem fattigdom råder frodas tyvärr trafficking
och prostitution. Många blir lurade eller tvingade in
i det man inte ens i sin vildaste fantasi kunde ana.
Okunskap och väldigt låg utbildningsnivå i byarna
gör det enkelt att lura in flickor i sexhandeln. Många bengaliska flickor tvingas in och smugglas över
till Indien för att slava på bordeller. Officiell statistik
säger att cirka 60 % av befolkningen är läskunnig,
men i verkligheten klarar många ”läskunniga” inte
att läsa en dagstidning.
Vårt fokus är att hjälpa dem som lyckas fly från Indien, över gränsen, tillbaka till sitt hemland. Indien
och Bangladesh har en lång gemensam gräns. I
gränsområdet samlas de som lyckats fly på egen
hand eller med hjälp av våra partner. De har lyckats att, med livet som insats, fly ”helvetet”. Men vart
skall de nu ta vägen? Om de inte får hjälp kommer
de gå tillbaka till sina plågoandar även om de inte
vill, helt enkelt för att de inte överlever annars. Utan
inkomst eller familj kommer de svälta ihjäl. Här finns

vi tillsammans med våra samarbetspartner och tar
hand om dem och erbjuder en väg till ett värdigt liv
i huvudstaden.
I STARTGROPARNA
Arbetet i Bangladesh växer sakta men säkert fram.
Vi arbetar efter en treårsplan, när det gäller att etablera arbetet, och har nu kommit ungefär halvvägs.
Arbetet förlöper enligt plan, men vi har hela tiden
en önskan och ambition att göra mer. Verksamheten
leds av ett Bengaliskt par i 35-årsåldern som har
många års erfarenhet av biståndsarbete. I utkanten
av Dhaka har vi vårt center, som består av kontorsbyggnad och ett säkert hem där vi kan ta emot upp
till 20 barn/kvinnor. Under året har vi etablerat
samarbeten med lokala organisationer som ger oss
möjlighet att besöka och arbeta mot bordeller.
JULPAKET
Vi har hjälpt över 178 bordellflickor och deras
barn med ”julpaket” innehållande filtar, mat och
förnödenheter. Innehållet i paketen har varit mycket
uppskattat, men att vi ser dessa flickor och visar att
det finns människor som bryr sig är förmodligen den
viktigaste gåvan vi ger dem. Ni är värdefulla och
älskade, detta budskap ger dem hopp och föder
längtan om ett liv där man inte är en slav fångad i
sexhandeln.
2018
Under den korta tid som hemmet varit igång har vi
tagit hand om fyra flickor som kommer från hem i
riskområden. På vårt hem i Dhaka erbjuder vi, förutom boende och hjälp med studier, även träning i
ett praktiskt yrke så de kan skapa sig en försörjning.
Under 2018 är ambitionen att komma igång och
hjälpa prostituerade som flyr över gränsen.

JAG ÄR SÅ GLAD ATT SE ATT LOVE AND HOPE
INTE GLÖMDE MIG. FOLK KOMMER OCH
GÅR, MEN INGEN KOMMER IHÅG OSS. DET
KÄNNS FANTASTISKT NÄR NI BESÖKER MIG
MED GÅVOR. NI GLÖMMER MIG INTE. JAG ÄR
SÅ TACKSAM FÖR LOVE AND HOPE.

Foto: Love and Hope
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Josna* bor på en bordell om vi besökt flera gånger
de senaste åren.
*Josna är ett fingerat namn
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I SVERIGE 2017
Under 2017 har många fantastiska initiativ tagits för att hjälpa barnen i Asien.
Love and Hopes personal har hållit många föreläsningar på skolor, företag,
konserter och mycket mer. Vi är otroligt tacksamma för att människor i Sverige
tagit Love and Hope, samt orden Tillsammans mot barnsexhandeln, till sina hjärtan.
Det är inte mängden pengar som fascinerar utan hjärtat hos alla - barn, vuxna,
kvinnor, män och människor från alla samhällsklasser bidrar.
Alla kan vi göra något.
På loveandhope.org kan man läsa om fler initiativ som vi inte skrivit om här.

VILLA LIDKÖPING

STÖDER LOVE AND HOPE
Martin Larsson talar i arenan under
halvtidsvila och Love and Hope-teamet
montrar under matchen.

KEPLER STIPENDIUM
Den 31 maj blev Love and Hope inbjudna att komma och ta emot ett stipendium av Paret Ahndoril.
Författarduon Lars Kepler grundade 2016 en stiftelse som varje år, den 31 maj, delar ut ett stipendium till en organisation som utmärkt sig -genom att
hjälpa utsatta barn i olika sammanhang. Stipendiet
var avsett som en uppmuntran och ett bidrag till
den fortsatta verksamheten.
Stipendiumceremonin inleddes med mycket vackert
fiolspel, de klara tonerna gick rakt in i hjärtat. Vi
var två stycken från Love and Hope som fick förmånen att möta Alexandra och Alexander i Stockholm. Vi berättade om sexslaveriet i världen och
om arbetet Love and Hope gör i Asien. Efter det
var det en fin ceremoni - då vi från Love and Hope
fick motta stipendiet av Alexandra, Alexander och
deras döttrar.
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MORGAN JOHANSSON

MÖTER LOVE AND HOPE

Jonatan Alfvén träffar Sveriges justitieminister, Morgan Johansson, för att
överlämna 74 545 namnunderskrifter
som vill skärpa straffen för nedladdning
av sexuella övergrepp på barn.

50-ÅRS FEST

KONSERT OCH CD RELEASE

Rodney Alfvén beslöt sig för att låta sin
födelsedag gå till barnen i Asien. Han
samlade ihop nära och kära, vänner i
musiksverige och skapade en konsert i
Filadelfiakyrkan, Stockholm och släppte
samtidigt en skiva. Alla intäkter gick till
Love and Hope.
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OPERAKONSERT I STORKYRKAN
När jag läste om LoveNepal arbete, tände
någonting till inom mig. Raseri, frustration över det
fullständigt orimliga i dessa människors situation.
Frustration över att sitta i min tunnelbanevagn och
leva ett normalt liv medan andra lever i ett veritabelt helvete, utan möjlighet att välja. Där väcktes
också en oerhörd beundran över en människa, en
familj, som vägrat blunda, åka hem och glömma.
De där specifika människorna gjorde det jag velat
göra om jag kunnat ändra mitt liv. De gör det ”alla ”
önsketänker i sin frustration: GÖR NÅ´T! … ja – de
gör nå´t.
Jag insåg att jag har vänner och bekanta, som jag

tycker mycket om och respekterar både som fantastiska sångare och som människor, och började
prata med dem. Idén till konserten föddes och från
en kvartett växte konceptet till åtta fenomenala
sångare som bl.a regelbundet sjunger på operahus
som Bolshoi i Moskva, La Monnaie i Bryssel, Covent Garden i London och Lyric Operan i Chicago,
och som råkar befinna sig i Stockholm den 14 januari! Jag frågade Michael Waldenby i Storkyrkan
om han trodde att vi kunde få låna Storkyrkan, och
berättade om min idé om en stödgala för
LoveNepal, och han sken upp och lovade höra sig
för… och på den vägen är det!
Henrikka Gröndahl

SKOPUNKTEN

GÅR UT MED ET T
SAMARBETE TILL FÖRMÅN
FÖR LOVE AND HOPE

Love and Hope Årsredovisning 2017
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KOM OCH KÖP! ELLER LÄMNA…
Love and Hope går ihop med Second Hand Märsta. För att tillsammans kunna
bli en mötesplats för människor och hjälpa barn i Asien.

S

econd Hand butiken i Märsta började som en
liten loppis i en kyrka i Arlandastad. Allt eftersom
arbetet växte så anställdes en man, men det var
först efter att han valde att gå vidare som Tina Carlmatz
tog vid.
- Till en början var drivet att få vara med att stödja
olika sociala projekt som förvandlade liv. Men mer och
mer har det blivit viktigare för oss att även kunna hjälpa
till här lokalt genom arbetsintegration, berättar Tina som
nu jobbat med butiken i nio år.
Sara Öqvist, som för fem år sedan klev in för att
driva Second Hand butiken ihop med Tina, berättar att
hon jobbar i butiken eftersom man på en och samma
arbetsplats har förmånen att få jobba med att hjälpa
människor tillbaka in i arbetslivet samtidigt som man får
vara med att göra världen till en lite bättre plats.
- Det är bra för miljön och pengarna är värdefulla
där de hamnar. Vi kommer även att börja jobba mer
med hållbarhet och miljöfrågor, vilket är ytterligare en
dimension i att få jobba här, säger Sara.
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EN ARBETSPLATS SOM FÖRVANDLAR LIV
Enligt Tina finns det ungefär 20 personer som kommer till
Second Hand butiken vid olika tider och dagar för att få
arbetsträna.
- Vi tror att den här arbetsplatsen förändrar människors liv. Om man kommer hit för att få arbetsträna så
ger det mervärde genom att det vi gör här förvandlar
liv även någon annanstans, till exempel för en flicka i
Indien.
Butikens hjärta har alltid legat i att stötta olika sociala projekt. Man har bland annat stöttat Läkarmissionens
specialsatsningar.
- Vi kunde gå in där och styra våra pengar till deras
olika behov. Det blev mycket katastrofhjälp, kan man
säga. Vi gjorde även en satsning i Tunisien när det var
krig i Libyen. Vi hjälpte flyktingar som var på gränsen där
emellan, berättar Tina.
- Sen var det ju flyktinglägret för killar i somras som
vi stöttade via församlingen Hillsong Church i Stockholm,
påminner Sara.
Sara berättar vidare att de under åren har haft som
mål att försöka skänka 500 000 kronor varje år till

18

FOTO: LOVE AND HOPE

hjälpande ändamål. Man har sedan sex år tillbaka även
stöttat Love and Hope (tidigare LoveNepal) på olika
sätt, både genom ekonomiskt stöd men även genom
att skicka ner personal för att jobba på plats istället för
i butiken. Nu hoppas man kunna ge samma summa
enbart till Love and Hope i de olika länderna som Love
and Hope arbetar i.
- Utöver kostnader som hyra, löner med mera vill
vi kunna ge 25 % till Indien, Sri Lanka och Bangladesh.
Men det hänger ju på vad vi som butik har att erbjuda.
Vi måste få in mer grejer för att locka fler kunder.
ALLT SOM GÖR ETT HEM BEHÖVS
Många av de kunder som dagligen besöker butiken, är
människor som inte har något och som behöver börja om
i sina liv.
- Det är många flyktingar som kommer. De har
ingenting och behöver därför allting. Vi behöver få in av
precis allt som gör ett hem. Husgeråd, möbler, kläder,
handdukar, lakan och leksaker är bara några exempel,
säger Tina.
SAMARBETET MED LOVE AND HOPE
Att få börja jobba med Love and Hope beskriver Sara
som fantastiskt eftersom de alltid som verksamhet har haft
ett enormt hjärta för allt det som Love and Hope jobbar
med.
- Att det här framöver kommer bli ett Love and Hope
hus, att vi får representera Love and Hope känns fantastiskt, förklarar Sara.
- Det känns som en naturlig väg att gå eftersom Love
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and Hope alltid har varit vårt favoritprojekt, kompletterar Tina.
SOCIALT FÖRETAGANDE OCH
MILJÖMEDVETENHET
När man väl är i butiken för att antingen ge bort saker
eller handla, kan man passa på att avnjuta en go’ fika
samtidigt som man stödjer ytterligare ett gott ändamål.
- Tidigare gjorde vi själva fikat på plats, men numera
köper vi in allt fikabröd från Jobbverket som är ett socialt
företag i Tyresö. Vi tror på socialt företagande i Sverige
och att det behövs allt fler. Ett annat företag som vi
samarbetar med är Service i Sigtuna. De jobbar med
människor med lätt utvecklings störning. De renoverar
cyklar, och så säljer vi dem åt dem.
Sara och Tinas nästa mål för butiken är att börja jobba mer runt miljöfrågorna i kommunen. Tillsammans med
andra aktörer, sociala företag och kommunala verksamheter vill man göra en större insats för miljön.
- Vi vill hjälpa människor att göra ett mindre fotavtryck på miljön i vår kommun genom att de återanvänder
och konsumerar begagnat istället för att alltid köpa nytt,
så kom och köp! uppmanar Tina.
- Eller lämna! avslutar Sara med ett stort leende på
läpparna.

MARTINA CLAESSON
Den här artikeln har publicerats i Love and Hopes tidning Rum 56.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Allmänna förutsättningar

2017

2016

2015

2014

Resultat och ställning (tkr)
Balansomslutning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

19 189
13 637
18 040

23 709
31 912
17 221

7 892
18 550
16 593

5 374
12 107
8 016

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång

Ändamålsbest. medel
13 816 490

Årets resultat
Utny. av ändamålsb. medel

Balanserat
kapital
8 235 558

Summa
kapital
22 052 048

- 4 305 858
- 4 305 858

4 305 858

- 4 305 858

Ändamålsbest. av medel			
Belopp vid årets utgång

9 510 632

8 235 558

17 746 190

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Förslag till disposition.
Till föreningsstämmans förfogande står
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets förlust

8 235 558
13 816 490
- 4 305 858
17 746 190

Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet
disponeras så att i ny räkning överföres

17 746 190

Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel

8 235 558
9 510 632
17 746 190

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

1 800
13 636 864
116 880
13 755 544

1 500
31 912 356
93 911
32 007 767

-14 684 491
-1 211 060
-2 144 806
-18 040 357

-14 350 905
-1 453 616
-1 416 928
-17 221 449

- 4 284 813

14 786 318

62 806
-83 851
-21 045

39 379
-173 472
-134 093

Resultat efter finansiella poster

- 4 305 858

14 652 225

Resultat före skatt

- 4 305 858

14 652 225

Årets resultat

- 4 305 858

14 652 225

4 305 858
0
0
0

4 000 000
-13 816 490
4 835 735
4 835 735

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamålsbestämda kostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

1

2
2
2

3

Förändring av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/balanserad post
Förändring av balanserat kapital
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BALANSRÄKNING

2017-12-31

2016-12-31

91 000
0
202 398
293 398

893 756
233 501
11 528
1 138 785

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18 895 324
19 188 722

22 570 446
23 709 231

SUMMA TILLGÅNGAR

19 188 722

23 709 231

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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BALANSRÄKNING

2017-12-31
2016-12-31
Not		
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 				
Balanserat kapital
8 235 558
8 235 558
Ändamålsbestämda medel
9 510 632
13 816 490
Summa eget kapital
17 746 190
22 052 048
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder
281 968
295 496
Aktuella skatteskulder
40 451
40 229
Övriga skulder
139 791
140 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
980 322
1 180 551
Summa kortfristiga skulder
1 442 532
1 657 183
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen
som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I
de fall organisationen lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Organisationen har kostnader, s.k. samkostnader,
som är gemensamma för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga
gemensamma kostnader är IT, ekonomifunktion och
lokalhyra.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan
hänföras till organisationens uppdrag enligt dess
stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna
(samkostnaderna). Kostnader för administration
som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/
projekt, som uppföljning och rapportering, inom
ändamålet räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att
generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer,
reklam, annonser, lönekostnader i relation till
insamling, utskick och liknande aktiviteter.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för
att administrera organisationen och utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Love
& Hope har valt att redovisa samtliga personalkostnader för ledning, ekonomi och HR-avdelningen
som administrationskostnad. Andra kostnader
som klassificeras som administration är revision,
administrativa system, försäkringar, kontor och
lokalkostnader, tryckmaterial och porto.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för
organisationen. Med övriga intäkter avses främst
försäljning av köpta böcker.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
organisationen erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
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Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda (öronmärkta) medel inom
eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen angett de ändamål som medlen
ska användas till men ännu ej uttnytjats.
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NOTER
Not 1 Erhållna gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Gåvor privatpersoner
Gåvor företag
Summa

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader
Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

Valutakursförluster
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

2017

2016

10 862 869
2 773 995
13 636 864

29 422 115
2 490 241
31 912 356

2017

2016

2
5
7

3
5
8

2 431 463
854 561
(72 914

2 322 771
829 427
93 824)

3 286 024

3 152 198

2017

2016

82 116
1 735
0
83 851

167 761
5 333
378
173 472

*Valutakursförluster avser konto i NOK där den norska valutan minskat i värde under året.
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