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tagna av Love and Hope.
Love and Hope Årsredovisning 2018

2

Love and Hope
OM OSS

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.
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Fortsätt trampa
LEDARE

D

et var inte långt efter det att vår son
hade lärt sig gå som han fick en
balanscykel. En sån där cykel utan
trampor. Vart vi än skulle ville han köra på sin
balanscykel. Det gick lite lättare, lite fortare
och var förmodligen mycket roligare än att gå.
När så dagen kom för honom att lära sig att
cykla hade han övat upp sin balans. Jag minns
hur vi stod på gatan, satte honom på cykeln
och jag sprang bakom och höll i honom.
Snabbt började han trampa och efter bara
några försök cyklade han iväg helt själv. Jag
visste att det viktiga nu var att han inte slutar
trampa, för gör han det stannar farten och det
kommer bli en krasch. I början har man inte
lärt sig att hinna få ned fötterna till backen. Så
när han cyklar iväg springer jag bakom och
ropar: fortsätt trampa!
UNDER TIDEN MAN lär sig cykla, och även senare, ramlar och kraschar man. Det är inte det
farliga. Det farliga är om man slutar trampa,
slutar cykla. Samma sak gäller i våra liv. Att
ramla eller göra misstag är inte det farliga.
Det farliga är om vi slutar eller ger upp. När
vi möter människor borde vår uppgift vara att
uppmuntra till att fortsätt kämpa, ge inte upp,
det kommer att gå!
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I VÅRT ARBETE har vi som uppdrag att kämpa
mot barnsexhandeln. Att försöka motverka orsakerna, hjälpa dem som är i riskzonen, hjälpa dem som blivit offer samt bedriva opinion.
I våra verksamhetsländer har det hänt mycket
under 2018. Det är så många människor som
har fått hjälp, blivit räddade och fått möta
verklig kärlek. För ett tag sedan fick vi rapporter från en av våra samarbetspartners i Indien.
De hade under 2018, genom sina räddningsaktioner, varit med och räddat 112 flickor/
kvinnor i åldrarna 11–36 år.
JAG HOPPAS OCH önskar att 2019 får bli ett år
där vi tillsammans kan rädda och hjälpa fler
människor än tidigare. Att vi skapar en kultur
där det inte är farligt att ramla, utan istället
uppmuntrar varandra
till att fortsätta kämpa.
Jag tror att det är tillsammans vi förändrar
och gör skillnad. Tack
för att du står med oss
i kampen mot barnsexhandeln!

Martin Larsson
Verksamhetsledare
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Våra mål
LOVE AND HOPES MÅL 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 i 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.
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Detta har gjorts under 2018
för att uppfylla målen
Räddningsaktioner

Utbildning

Familjehem

Safe haven

Sjukvård

Yrkesutbildning

Ny vattenförsörjning

Gränsstationer

Opinonsbildande texter

Hemstöd
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Indien

I

ndien är ett land på uppgång som visar upp en stark ekonomisk tillväxt. Indiens ekonomi drivs
framåt av en stark inhemsk efterfrågan, ökad konsumtion, infrastrukturinvesteringar, utländska
direktinvesteringar och outsourcing av produktion. Många ekonomer är optimistiska om Indiens
framtid – de ser möjligheter att Indien framöver kan komma ikapp Kina, tack vare en högre
ekonomisk tillväxt. Däremot är klasskillnaderna bland Indiens drygt 1.3 miljarder människor
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. Delar
av befolkningen värnar även om det traditionella kastsystemet, som ytterligare ökar på klyftorna
i samhället. Det finns heller inget land som har så mycket slavar som Indien 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 GB Road är
Indien ett av de länder där sexindustrin är som allra störst.

Love and
Hope Årsredovisning 2018
Foto:
Pexels.com
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Arbetet i
bordellområden
UNDER BÖRJAN AV 2017 stod vid inför
en utmaning om hur man på ett säkert
och effektivt sätt kan få börja arbeta i
bordellområdena med att hjälpa kvinnor och
barn. Vi valde att försöka bygga förtroende
med folk på insidan – med hallickar,
sexarbetare och de barn som växer upp där.
Vi började ta kontakt, umgås och lära känna
varandra. Under det senaste året har teamet
växt i bordellområdena. Vi kallar dem för våra
fältarbetare och totalt är åtta anställda som
fältarbetare från två bordellområden. Under
2019 läggs ytterligare en anställd till på ett
helt nytt bordellområde. I bordellområdena
hade vi under 2018 två barncenter där det
sammanlagt var omkring 200 barn inskrivna.
Tanken är att dessa center ska vara en fristad
från det som sker i området. Här får man
kärlek och uppmuntran. Här sjungs och leks
det. På ett av dessa center erbjuds det på
vardagskvällarna även hemundervisning och
ibland kan det samla över 100 barn vid ett
och samma tillfälle. Vid sidan av detta hjälper
vi över 20 kvinnor med HIV samt anordnar
program i områdena, för att hjälpa i form av
engångsgåvor.

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.
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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. Idag går det 55
barn på skolan.

Love and Hope
girls hostel
UNDER NOVEMBER 2017 fick vi möjligheten att
vara med och inviga ett flickhem. Här bor nu
10 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. Vi
ser ett stort värde när barnhemmen inte blir för
stora i antal. Vi tycker det är viktigt att kunna
sätta sig in i varje barns situation och ge barnet
all uppmärksamhet som behövs för att barnet
ska kunna känna sig tryggt och älskat.

Love and Hope
boys hostel
I BÖRJAN PÅ våren 2017 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 13
pojkar på barnhemmet som är mellan 6–13 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. Barnhemmet som drivs är för
15 flickor, i åldrarna 7–15 år och det drivs i
förebyggande syfte.

Räddningsaktioner
LOVE AND HOPE har under året
sponsrat organisationen Maiti India som
tillsammans med den indiska polisen utför
räddningsaktioner. Under året har man
utfört många lyckade räddningsaktioner och
totalt har 112 kvinnor blivit räddade. Den
yngsta var 11 år gammal medan den äldsta

var 36 år gammal. Vi värdesätter verkligen
vad Maiti India gör och vi är tacksamma
över möjligheten att få stå med och hjälpa
organisationen att rädda fler utsatta kvinnor
och barn.

Framtiden
VI GÅR NU in i ett 2019 där vi börjar arbeta
i ett helt nytt bordellområde. Vi avslutade
2018 med ett program i det området och det
var ett fantastiskt fint gensvar. Människor
är så tacksamma och glada och det är
verkligen ömsesidigt. Det här är människor
som samhället sett ner på och föraktat. Men
för oss är det precis tvärtom. Det finns inga
människor som vi älskar så mycket. Vi vill vara
med och ge dem en upprättelse samt kämpa
för deras rättigheter och värde. Vi är så glada
och tacksamma över allt som sker i Indien,
samtidigt som vi är oerhört målmedvetna inför
den framtid som nu ligger framför.

BARNKLUBBEN I BORDELLOMRÅDET I ISLAMPUR. LOVE AND
HOPE DEN ENDA ORGANISATION SOM ARBETAR DÄR.

Love and Hope Årsredovisning 2018
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35 nepalesiska kvinnor
räddades från slaveri
Med löften om välbetalda arbeten lurades 35 kvinnor mellan 18 och 45 år från
Nepal till staden Bangalore i södra Indien. Men istället för att få arbeta låstes
de in på ett hotell i väntan på att säljas.

S

ex nepalesiska män, i 20- till 30-årsåldern, vaktade dem och höll dem under
noga uppsikt. De hotade kvinnorna med
våld om de opponerade sig eller försökte
rymma.
LOVE AND HOPE’S lokala samarbetspartner
Maiti India fick tips om att några nepalesiska
kvinnor hölls fångna på ett hotell i Bangalore.
Efter att ha kontrollerat uppgifterna tog de
kontakt med Nepals ambassad och sedan med
den lokala polisen, som bestämde sig för att
genomföra en fritagningsaktion.
POLISEN FRITOG DE 35 kvinnorna som hölls
fångna på hotellet. I samband med fritagningen kunde de gripa fyra av männen, men två av
dem kunde undgå gripandet och jagas nu av
polis. I samband med gripandet kunde polisen
beslagta två bärbara datorer, pass och falska
dokument som tillhörde männen. Under förhör
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har ett par av dem medgett att de är en del av
ett internationellt traffickingnätverk, som säljer
nepalesiska kvinnor som slavar.
DE RÄDDADE KVINNORNA fördes till ett säkert
boende. Där fick de återhämta sig ett par
dagar innan de, genom ambassadens omsorg,
kunde resa hem och återförenas med sina
familjer i Nepal.
OM KVINNORNA INTE hade blivit räddade
hade de förmodligen sålts som prostituerade till bordeller i Indien och tvingats ta emot
kunder mot betalning. Eller sålts som hushållsarbetare till Gulfstaterna, där hade de tvingats
till långa arbetsdagar, fått utstå misshandel
och riskerat att råka ut för sexuellt våld.

Detta är en av många genomförda och lyckade räddningsaktioner under 2018.
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Nepal

2

018 var ytterligare ett år med påtagliga positiva förändringar och utvecklande av
verksamheten i Nepal. Trots stora utmaningar i form av stor omstrukturering och tillväxt i
verksamheten har vi under året kunnat fortsätta att jobba mot barnsexhandeln. Tendenser,
som våra lokala medarbetare har sett, är en delvis minskning av människohandel över gränsen till
Indien men en ökning av människohandeln inom landets gränser. Då Nepal fortsatt främst är ett
ursprungsland för människohandel fortsätter förebyggande åtgärder att vara centrala.
2018 HAR DET också på politiska planet skett förändringar där makten, istället för att vara
centrerad i huvudstaden som tidigare, nu har fördelats till de sju lokala provinserna samt de
lokala myndigheterna. Det har skrivits nya riktlinjer och policys gällande det institutionella
omhändertagandet av barn, men under slutet av året rådde det fortfarande oenighet i hur och
vem som ska implementeras. I förlängningen bör det däremot innebära positiva förändringar i
form av mer noggranna riktlinjer kring vilka barn som får placeras på barn- och familjehem.

Love and
Hope Årsredovisning 2018
Foto:
Pexels.com
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Etablering av
Love and Hope Nepal
ARBETET SOM PÅBÖRJADES under 2017 ledde
till att det under början av 2018 startades en
ny lokal organisation, för att på ett effektivare
och närmare sätt vara med att verka mot
barnsexhandeln. Love and Hope Nepal har
under året på ett systematiskt sätt erhållit alla
nödvändiga rekommendationer, dokument
och handlingar av såväl lokala som centrala
myndigheter i Nepal. Love and Hope Nepal
har idag ett drygt tiotal hängivna anställda,
som brinner för att hjälpa de allra mest utsatta
barnen – en del av de anställda kommer
själva från svåra bakgrunder och kan på så
sätt på ett lättare sätt identifiera sig själva med
barnens situation. Sett till antalet barn som vi
är med och hjälper i landet ligger den största
delen av arbetet i Love and Hope Nepal, där
vi kan vara med och arbeta tillsammans för att
på bästa sätt utveckla arbetet.

Förebyggande arbete
med skolgång till
utsatta barn från en
kastlös folkgrupp
TOTALT HAR VI under året, tillsammans med
våra tre partnerorganisationer i landet, varit
med och hjälpt 340 barn och ungdomar med
skolgång och kostnader kring det. Vi har även
betalat hela boendekostnaden på ett skol-
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eller familjehem åt 192 av dessa barn och
ungdomar. Där har de ett tryggt och säkert
boende med bra mat samt tillgång till personal
som ser efter dem. Den absoluta majoriteten
av alla 340 barn och ungdomar kommer från
den utsatta folkgruppen som Love and Hope
har jobbat sedan starten av arbetet i Nepal.
BARN OCH UNGDOMAR som tidigare har bott
på hem har under året kunnat återintegreras
med sina familjer, då familjesituationerna i de
fallen har ändrat sig tillräckligt för att de ska
kunna bo hemma och där kunna fortsätta skolgången. Att kunna hjälpa till på plats i byar,
samhällen och hemma hos familjer är centralt
för att på lång sikt kunna vara med och bidra
till förvandlade samhällen. Ett stort antal barn
och ungdomar bor på skol- eller familjehem.
Det kommer att finnas ett fortsatt behov för det
där hemförhållandena inte möjliggör att det är
säkert och tryggt för dem att bo där. Återintegrering av barn och ungdomar är något som
mer och mer aktivt förespråkas från lokala
myndigheters håll och vi fortsätter att ha ett
nära samarbete på det planet, för att på bästa
sätt möjliggöra en ljus framtid för utsatta och
negligerade barn.
VI FORTSÄTTER ATT vara med och investera i
flickor som vi hjälpt under många år, för att se
dem slutföra utbildningar på högre nivåer. Vi
stödjer tre flickor som läser till sjuksköterskor
och fyra flickor som läser på universitet i olika
inriktningar av humaniora, socialt arbete och
management. På gymnasienivå läser totalt 17
studenter i de olika inriktningarna utbildning,
management, kock, hotell management och
science.
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Anti-human trafficking
UNDER 2018 HAR Love and Hope arbetat
tillsammans med den lokala organisationen
3 Angels Nepal (3AN). Love and Hope
har under året stått för en tredjedel av
totalkostnaderna gällande 3AN:s anti-human
trafficking-arbete. 3AN har gränsstationer
och hjälpstationer vid gränsen mot Indien. Det
har gjorts stora insatser för att på ett konkret
sätt förebygga och stoppa människohandel.
Antalet som stoppas på gränsstationer är i
en svagt nedåtgående trend sedan ett flertal
år tillbaka. Det talar för att det arbete som
3AN och andra organisationer genomför har
effekt. Sättet människohandeln genomförs
på förändras också och kräver löpande
utvärdering av programmen samt nya grepp
för att effektivt motverkas.
Intervjuade = 19 092
En flicka/kvinna som sitter ned, intervjuas och
ett formulär fylls i.
Stoppade = 6 110
Där personal anser att det finns för många
riskfaktorer som tyder på att flickan/kvinnan
är i processen att bli såld.
Återförenade med familjen = 5 667
Flickor/kvinnor som efter intervjun är hemskickade till sina familjer eller att flickornas/
kvinnornas familjer tillkallas för att hämta
flickan/kvinnan från 3AN personal.
Kommit till skyddat boende = 187
Antal flickor/kvinnor som efter intervjun måste
tas till ett skyddat boende.
Bekräftad av polis att befinna sig i
processen att bli såld = 269
Under intervjun kommer det fram tillräckligt
med bevis för att flickan/kvinnan är i process
att bli såld. Ärendet hänvisas till polis där
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människohandlaren får bötesbelopp.
Räddade = 47
Personer som redan är sålda som slavar men
sedan blivit räddade av polisen eller 3AN
personal.
Juridisk rådgivning = 856
Juridisk rådgivning om kvinnors rättigheter.

Safe Haven
3AN SAFE HAVEN har under året tagit emot
103 flickor och kvinnor som varit i behov av
ett säkert och skyddat boende. De boende har
fått del av traumarådgivning och vård. För de
som inte kan fortsätta sin skolgång har de fått
möjlighet till olika alternativa yrkesutbildningar. Yrkesutbildningarna har bestått av sömnad,
kock- och bakutbildning samt en enklare typ
av skomakeri och floristutbildning.
HAMRO ABHIYAN BETYDER ”Vår kampanj” och
är ett kommunikationsverktyg för beteendeförändring. De medverkande diskuterar orsaker till människohandel, dess konsekvenser,
kroppslig säkerhet mot människohandel, rehabilitering efter räddning och förebyggande av
handel genom informativ interaktiv lärande.
Programmet har i huvudsak genomförts på
skolor, men även polisskolor runt om i landet.
Det riktar sig till personer i åldrarna 13–35 år
och är ett effektivt sätt att nå många människor
på ett interaktivt sätt med information om den
fruktansvärda människohandeln.
Antal genomförda utbildningar: 57
Antal deltagare: 8 590 (varav 2 967 kvinnor och 5 623 män)
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Sri Lanka

S

ri 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..

Foto:
Pexels.com
Love and
Hope Årsredovisning 2018
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Barnhem
PÅ SRI LANKA arbetar vi tillsammans med
en lokal partner mot barnsexhandel.
Arbetet är både preventivt och kurativt. Vi
finansierar bland annat 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 här får de
psykologhjälp samt kärlek och omsorg. Det
bor cirka 60 barn på barnhemmet som får
mat, boende, fritidsaktiviteter, läkarvård
och allt annat som ett barn skall få under sin
uppväxt. Under 2018 var det full aktivitet
och området sjuder av liv och framtidstro.
Myndigheter har varit mycket positiva och ser
detta arbete som sitt första val när det gäller
sexuellt utnyttjade barn. Tyvärr är efterfrågan
större än kapaciteten. Arbetet att stödja varje
barn i sin skolgång är mycket viktigt, då
utbildning och kunskap är nycklar för att bryta
cirkeln av slaveri och fattigdom.

Dagcenter
I HÖGRISKOMRÅDEN, DÄR teplantagerna
finns, finansierar vi två dagcenter som heter
”Rescue and Preventions Centra”. Fattigdom
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och slavliknande arbetsvillkor råder och
flera av personerna vi mött här svälter under
vissa perioder av året. Dessa dagcenter
ger hjälp till te-arbetarnas barn under hela
arbetsdagen, då föräldrarna är ute och
arbetar på teplantagerna. Dagcentren har
varit mycket uppskattade och vi ser ett mycket
stort engagemang bland barnen och stor
tacksamhet från föräldrarna. Varje dagcenter
var designat att hjälpa 50 barn med mat,
skolhjälp, vård och ett säkert ställe att leka
på. Vår kapacitet har även här gått i taket
och det är cirka 120 barn som får hjälp på
varje center. 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 de skaffar bankkonto,
ID-kort etcetera.

Julfester
UNDER JULEN 2018 arrangerade vi fester på
flera olika områden, många barn var med om
en härlig julfest som de sent glömmer. Förutom
en fest med mat och dans fick alla barn ett
julpaket innehållande sötsaker och en leksak.
Över 300 barn med tillhörande familjer fick
detta i teplantageområdena. På barnhemmet
firades också jul och där fick 250 barn och
medarbetare julpaket.
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Bangladesh

B

angladesh 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 buddhister, kristna och utövare av animism.
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.
ETT FOKUSOMRÅDE 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 bättre liv i huvudstaden.

Love and Hope Årsredovisning 2018
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Centralstation
RUNT CENTRALSTATIONEN FINNS många
väldigt fattiga, utslagna och frilansande
prostituerade. Här finns vi med en diskret
hjälpande hand. Vi erbjuder allt från mat och
kläder till en säker bostad till yrkesträning.
I UTKANTEN AV Dhaka har vi vårt center, som
består av ett säkert hem där vi kan ta emot
upp till 20 barn/kvinnor. Under året har vi
byggt förtroende och erbjudit prostituerade
en annan framtid. Vi erbjuder prostituerade
och deras barn att komma på våra samlingar,
där vi tränar dem i olika yrkeskunskaper eller
hjälper dem att till exempel slutföra sin skolgång. Under året har vi hjälpt cirka 40 kvinnor
och barn. De som bestämt sig att bryta med
prostitutionen hjälper vi genom ett program.
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En viktig faktor är komma bort från en destruktiv miljö och på vårt center kan de bo eller så
hjälper vi dem att hitta ett annat boende.

Julpaket
VI HAR HJÄLPT över 120 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.

21

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verksamhetsledaren för Love and Hope, organisationsnummer
802420–5968, avger härmed följande förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK.

Förvaltning

13%
17%
197%

ÄNDAMÅL 197%
ADMINISTR ATION 17%
INSAMLING 13%
Totalt 227%, vilket innebär att vi har använt
127% av tidigare års ändamålsbestämda
medel för att kunna fullfölja alla våra
åtaganden.
VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande
funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Organisationen har så
kallade samkostnader som är gemensamma
för ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktioner.
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ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnader är sådana kostnader
som kan hänföras till Love and Hopes syfte
och ändamål enligt dess stadgar. I posten
ändamålskostnader ingår även lönekostnader
och administrativa kostnader för personal i
samband med uppföljning av verksamheten.
Till ändamålskostnader räknas även kostnader
för opinionsbildande verksamhet, under
sådant förhållande är framställandet av
informationsmaterial en ändamålskostnad.
Hit räknas även de ändmålsfördelade
samkostnaderna.
INSAMLINGSKOSTNADER
Detta är den kostnad som varit nödvändig för
att generera intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kostnader för att uppmuntra och inspirera människor
att bidra till Love and Hopes verksamhet.
Insamlingsarbetet innefattar kommunikation
med såväl befintliga som nya givare. Hit räknas
reklam, annonser, lönekostnader i relation till
insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till
insamlingskostnader hör även kostnader för
varumärkesbyggande samt de insamlingsfördelade samkostnaderna.
ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrativa kostnader är sådana som behövs
för att administrera organisationen och utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här
ligger kostnader för bokföring, redovisnings- och
revisionskostnader, administrativa system, lönekostnader för den administrativa personalen samt
de administrationsfördelade samkostnaderna.
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ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu
ej utnyttjats.
INTERN KONTROLL OCH KONTROLL AV
VERKSAMHETEN I FÄLT
Samtliga av våra mottagare rapporterar regelbundet till Love and Hope om hur kanaliserade
medel används och återkopplar löpande med
redogörelser för hur verksamheten fortlöper.
Love and Hope besöker själva, eller tillsammans med mottagande organisation, de olika
arbetena i Asien för att förvissa sig om att
medlen använts enligt ändamålet. Resor av
denna typ genomförs flera gånger per år. Love
and Hope utför även slumpvis utvalda stickprov, där vi efterfrågar vad kostnaden varit för
en specifik kategori samt kontrollerar rimligheten i detta mot kollegor i branschen. En auktoriserad revisor kontrollerar Love and Hopes
ekonomi för att säkerställa en god kontroll.

Allmänt om
verksamheten
ORGANISATION
Love and Hope är en ideell organisation som
vid årets slut hade 18 medlemmar. Organisationen har sitt säte i Märsta, Sigtuna kommun,
Stockholms län.
Organisationsnummer: 802420–5968
Adress: Box 28, 541 21 Skövde
Telefon: 08-121 303 00
Hemsida: https://loveandhope.org
E-post: info@loveandhope.org
Facebook: loveandhopesweden
Instagram: loveandhopesweden
STYRELSE
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. Love and Hopes styrelse
består av följande:
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Andreas Stark, ordförande
Anders Romhagen, vice ordförande
Per-Olof Öqvist, kassör
Sara Öqvist, sekreterare
Mikael Alfvén, ledamot
Ing-Marie Alfvén, ledamot
Emma Larsson, ersättare
Styrelsens medlemmar uppbär inga arvoden.
REVISOR
Auktoriserad revisor är Erik Emilsson.
Revideco AB, Drottningholmsvägen 22,
112 42 Stockholm.
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,
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: 900 5067
SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Föreningen är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på kristen värdegrund. Vårt
syfte är att, enskilt eller i samarbete med lokala organisationer, i Asien:
• 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
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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 i
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.
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Resultat och ställning
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Verksamheten finansieras huvudsakligen genom insamlade privata medel från enskilda givare och faddrar. Vi bedriver insamling genom
föreläsningar, nyhetsbrev, tidningen Rum 56
och sociala medier. Vi har även företag som
har anslutit sig till företagsavtal eller annonserar i vår tidning. Vi tar även emot gåvor från
företag, kyrkor, organisationer och Second
Hand-butiker.

Av
•
•
•

NYCKELTAL PÅ KOSTNADER
våra insamlade medel har under året:
197 % använts till ändamålskostnader
17 % använts till administrationskostnader
13 % använts till insamlingskostnader
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Förvaltning
Flerårsöversikt
Resultat och ställning (tkr)
Balansomslutning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

2018

2017

2016

2015

9 152
7 505
16 952

19 189
13 637
18 040

23 709
31 912
17 221

7 892
18 550
16 593

Förändringar i eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämning
av medel
Utgående balans

Ändamålsbestämda medel
9 510 632

Summa
kapital
17 746 191

-9 408 741

Balanserat
kapital
8 235 559
-9 408 741
9 408 741

101 891

8 235 559

8 337 450

-9 408 741

Förslag till disposition
Till årsmötets förfogande står
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets förlust
Summa eget kapital

8 235 559
9 510 632
-9 408 741
8 337 450

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

8 337 450

Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

8 235 559
101 891
8 337 450

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning med noter.
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

2 700
7 471 823
30 439
7 504 962

1 800
13 636 864
116 880
13 755 544

-14 718 795
-775 129
-1 458 048
-16 951 972

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

-9 447 010

-4 284 813

68 158
-29 888
38 269

62 806
-83 851
-21 045

Resultat efter finansiella poster

-9 408 741

-4 305 858

Årets resultat

-9 408 741

-4 305 858

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
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Not

2

3
4

5
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

24 000
9 181
227 500
260 681

91 000
0
202 398
293 398

Kassa och bank

8 891 814

18 895 324

Summa omsättningstillgångar

9 152 495

19 188 722

Summa tillgångar

9 152 495

19 188 722

8 235 559
101 891
8 337 450

8 235 558
9 510 632
17 746 190

122 514
38 111
112 565
541 855
815 045

281 968
40 451
139 791
980 322
1 442 532

9 152 495

19 188 722

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 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.
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.
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.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära
för organisationen. Med övriga intäkter avses
främst medlemsavgifter och sjuklönekostnader.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande
funktioner: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader. Organisationen
har så kallade samkostnader som är
gemensamma för ändamåls-, insamlings- och
administrationsfunktioner.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som
kan hänföras till Love and Hopes syfte och
ändamål enligt dess stadgar. I posten ändamålskostnader ingår även lönekostnader och
administrativa kostnader för personal i samband med uppföljning av verksamheten. Till
ändamålskostnader räknas även kostnader för
opinionsbildande verksamhet, under sådant
förhållande är framställandet av informationsmaterial en ändamålskostnad. Hit räknas även
de ändmålsfördelade samkostnaderna.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för
att generera intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kostnader för att uppmuntra och inspirera människor
att bidra till Love and Hopes verksamhet.
Insamlingsarbetet innefattar kommunikation
med såväl befintliga som nya givare. Hit räknas
reklam, annonser, lönekostnader i relation till
insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till
insamlingskostnader hör även kostnader för
varumärkesbyggande samt de insamlingsfördelade samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs
för att administrera organisationen och utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
Här ligger kostnader för bokföring, redovisnings- och revisionskostnader, administrativa
system, lönekostnader för den administrativa
personalen samt de administrationsfördelade
samkostnaderna.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av
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löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs
i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det
år pensionen tjänas in.

Not 2 Gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Gåvor privatpersoner
Gåvor företag och ideella organisationer
Summa

Not 3 Verksamhetskostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner samt sociala kostnader inklusive
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala
kostnader och pensionskostnader
Not 4 Ändåmålskostnader
Direkta kostnader/utbetalningar
Indirekta personalkostnader och sociala avgifter
Indirekta resekostnader
Opinion och information
Summa
Not 5 Räntekostnader och liknande
resultatposter
Valutakursförluster
Räntekostnader
Summa finansiella kostnader
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Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu ej
utnyttjats.

2018

2017

5 968 708
1 503 115
7 471 823

10 862 869
2 773 995
13 636 864

2018

2017

1
6
7

2
5
7

1 992 149
724 305
(84 184
2 716 454

2 431 463
854 561
72 914)
3 286 024

2018
11 759 718
1 710 608
503 964
744 505
14 718 795

2017
10 108 183
2 147 705
1 183 406
1 245 197
14 684 491

2018

2017

28 739
1 149
29 888

82 116
1 735
83 851
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