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Rätten till ett värdigt liv
LEDARE

J

ag har ibland tänkt på att våra liv är som
en resa, där vi ibland behöver göra olika
val som påverkar vår framtid. De flesta
av oss kan bestämma vart vi är på väg, men
tyvärr inte alla. Många miljoner tvingas gå
dit de inte vill och göra det som ger dem stor
ångest och smärta. De tappar sin värdighet
som människor och rätten till ett värdigt liv.
JAG GLÖMMER ALDRIG när vi stod inför
verkligheten av något som vi tidigare inte känt
till, sexslavhandeln. En ny väg att hjälpa låg
framför, men vi visste att det skulle bli svårt,
att det skulle bli mycket arbete och kosta
mycket pengar. Orden ”vill du hjälpa mig att
hjälpa…” ringde då i våra öron och har gjort
det under resans gång. I tuffa tider men också
när allt gått bra.
ET T STARKT MINNE från 2021 utspelade sig
i Nepal när vi i november träffade en mormors
barnbarn som vi började hjälpa för två år
sedan. Mormodern hade sålt sina döttrar och
några av de barnbarn som numera bor hos
oss, till prostitution. När vi började samtala
med en av döttrarna som levt i prostitution

KONTAKT
08-121 303 00
info@loveandhope.org
ADRESS
Love and Hope, Box 163,
576 24 Sävsjö
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sedan hon var 12 år kändes det som om
hjärtat skulle gå sönder. Man visste inte vart
man skulle vända sig och det gjorde så ont.
EFTER AT T VI lagt ut denna berättelse på
Facebook, blev vi så berörda av det enorma
gensvaret som gjorde det möjligt för oss att
rädda denna tjej. Vi kunde även vara med och
hjälpa hennes två barn och en systerdotter.
Detta tack vare dig. Tack vare din kärlek och
din stora generositet!
VI ÄR SÅ tacksamma att vi får göra detta
tillsammans och vi vill verkligen att du ska
känna denna tjejs tacksamhet och även från
alla de andra som vi TILLSAMMANS är med
och hjälper. Ju fler vi är som engagerar oss, ju
fler kan vi hjälpa! Vilken fantastisk kraft det är
att tillsammans i kärlek vara med och rädda,
förändra och hjälpa.
TACK FÖR DIN insats och för ditt stora
hjärta.

Ing-Marie Alfvén
GRUNDARE

HEMSIDA
www.loveandhope.org

ORG.NUMMER
802420-5968

VIKTIGA NUMMER
Bankgiro: 900-5067
Swish: 900 5067

FOTO
Om inte annat anges så är alla foton
tagna av Love and Hope.
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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 människor som fallit offer för sexualbrott, i både Asien och Europa.
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 om trafficking och barnsexhandel.
• Motta medel och gåvor för ovan nämnda verksamheter eller för investering i fast egendom,
inventarier och utrustning för att brukas till samma verksamheter men på längre sikt.

Detta har gjorts under 2021
för att uppfylla målen
• Barnhem
• Utbildning

• Utdelad hjälp till kvinnor som lever i
prostitution

• Sjukvård

• Opinionsbildande texter

• Matutdelning i bordellområden

• Hemstöd

• Utdelad hjälp till kvinnor med HIV

Love and Hope Årsredovisning 2021
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En superhjälte fyllde år –
Monica Nilsson

U

nder 2021 fyllde superhjälten Monica Nilsson 70 år. Monicas liv
gick i full fart tills hon vid 45-års ålder drabbades av sjukdomen
MS. Hon blev förlamad från midjan och ner och tvingades sitta
i rullstol. Monica isolerade sig i hemmet, hon hade svår värk och grät
över det öde som drabbat henne. Livet hade förändrats och blivit väldigt
smärtsamt.
MÅNGA ÅR SENARE fick Monica höra talas om Love and Hope och
om hur hjälplösa barn säljs till sexslaveri. Monica kände en sådan nöd
och bestämde sig för att samla in pengar till barnen. Genom åren har
Monica trotsat smärtan och knackat på hundratals dörrar. Hon har
även ringt oändligt många samtal samt samlat in pengar vid stadens
ICA-butik. Monica lyckades mot alla odds samla ihop över 500 000
(!) kr. Hon blev för sina insatser utsedd till årets Tjörnbo och har även
uppmärksammats av Aftonbladets Svenska hjältar.
VI VALDE AT T under 2021 besöka Monica i Skärhamn och
överlämna blommor och ett diplom. Hon berättade för oss om hur
kroppen blivit svagare och att hon nyligen fick läggas in akut på
sjukhus. Men trots all smärta så vill hon fortsätta hjälpa och det var
med tårar i ögonen som hon berättade om sin kärlek till barnen. Till
sina älskade flickor.

I SAMBAND MED Monicas 70-årsdag gjorde hon ytterligare en
insamling till flickorna, något som uppmärksammades på Love and
Hopes sociala medier. Gensvaret var stort och många ville uppmuntra
Monica och ge en gåva till barnen.
I SAMBAND MED nomineringen till Svenska hjältar 2013 sa Monica:
Att hjälpa flickorna har gett mitt liv en ny mening. Mina älsklingar
kallar jag dem. Jag ska fortsätta kämpa för dem så länge jag orkar.
Och det är länge.
OCH JA, TROTS att kroppen är väldigt svag så kämpar den
beundransvärda kvinnan från Skärhamn ännu för sina älsklingar. Hon
är verkligen en kämpe, på så många områden. Vi är både berörda
och evigt tacksamma för Monicas insats, omsorg och stora hjärta för
de utsatta.

Jonatan Alfvén

KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Indien
LOVE AND HOPES ARBETE I INDIEN

Love and Hope Årsredovisning 2021

FOTO: NATANAEL ALFVÉN
6

Indien

S

ongaashi, Kamiphura, GB Road.
Listan kan göras lång på de indiska
bordellområden som är metropoler för
Indiens omfattande sexhandel. Flickor som
blivit sålda, kidnappade eller lurade tas till
dessa områden och blir inlåsta i små rum. Där
blir de nerbrutna, både fysiskt och psykiskt.
Det kan röra sig om våldtäkter, misshandel
och svält. Hallickarna försöker få flickan så
förstörd att hon inte kommer göra motstånd
när första kunden kommer. När flickan sedan
ger sig, när hon ger upp sin familj, sina vänner
och sin frihet, då anses hon vara redo för sitt
nya liv, ett liv i mörker och smärta.
Prostitution är lagligt i Indien, men
bordellområden och hallickverksamhet är
olagligt. Ändå så finner man ett av världens
största bordellområde i landet, där över 11 000

kvinnor och barn tvingas leva i prostitution.
Områdena är välkända och utanför finns
dessutom polisstationer. Men myndigheterna
blundar och ser förbi sina egna lagar.
Branschen genererar nämligen stora summor
och korruptionen är stor. Man väljer pengarna
före att hundratusentals, ja kanske miljontals
kvinnor och barn tvingas leva sina liv i ett
mänskligt helvete.
Omvärlden måste agera och pressa på för
en förändring. Indien kallas ibland för världens
största demokrati och har en befolkning
på över 1,2 miljarder människor. Det är ett
fantastiskt land och här ska vi givetvis investera
och bedriva handel. Men det får inte bli på
utsatta flickors bekostnad. Vi behöver fortsätta
kämpa för en förändring, både på fältet,
opinionsmässigt och politiskt.

Arbetet i Indien
BARNHEM

Love and Hope driver idag två barnhem i
Indien. Det ena är ett flickhem där barnen har
en mamma som lever eller har levt på bordell.
På det här barnhemmet, som invigdes 2017,
bor det åtta flickor. Det andra barnhemmet är
ett pojkhem där elva pojkar bor. Det finns en
problematik i att flickor följer i sina mammors
fotspår och hamnar i sexhandeln, men det finns
även en problematik i att pojkar följer i männens
fotspår i bordellområdet och blir hallickar. Vår
ambition är att hjälpa flickorna på barnhemmet
att nå sina drömmar. Samtidigt vill vi uppfostra
dessa elva pojkar till riktiga gentlemän och vår
förhoppning är att de en dag ska bli positiva
exempel för andra pojkar i området.
LOVE AND HOPE ENGLISH SCHOOL

Under våren 2017 invigde vi Love and Hope
English School. Det är en skola för barn från ett

Love and Hope Årsredovisning 2021

bordellområde och den har sedan invigningen
fått betyda mycket. Varje morgon åker en
skolbuss till ett bordellområde och hämtar upp
barnen. På skolan får de sedan utbildning och
mat och vi hjälper även deras mammor med
förnödenheter. På skolan går 42 elever. Under
stora delar av coronapandemin har skolorna
varit nedstängda i Indien, och vi har i stället fått
tillämpa hemundervisning.
BORDELLOMRÅDEN

Love and Hope arbetar i tre bordellområden. I
ett av dessa bedriver vi sjukvård för de kvinnor
som lever i prostitution. Vi hjälper 19 kvinnor
som har HIV och på alla områdena ordnar vi
regelbundet samlingar för barnen. I december
2021 genomförde vi stora hjälpinsatser i
bordellområdena och delade ut mängder av
mat, förnödenheter och julklappar. Totalt kunde
vi hjälpa över 900 utsatta kvinnor och barn.
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Hallickar som börjat jobba med hjälparbete

I

slutet av 2016 stod vi inför en stor utmaning.
Hur kan vi, en svensk hjälporganisation,
börjar arbeta i Indiens bordellområden,
på farliga platser där hallickar styr med
maffialiknande metoder? Vi fick då till oss
ett ord; ni ska börja hjälpa alla människor i
bordellområdet. Det handlar om att bygga
förtroende. Vi kom i kontakt med en hallick
i området och vi fick via den vägen ha ett
första program i ett bordellområde, där vi
hade köpt in gåvor, även till hallickar och

bordellägare. Det var ett sätt att bygga
förtroende och vi fick kontakt med ytterligare
hallickar och bordellmammor. Idag är dessa
människor nyckelpersonerna för hela arbetet i
Indien. De har blivit hjälparbetare och brinner
för att hjälpa. Vi har idag ett team på över
30 anställda i Indien och arbetet har vuxit
från område till område. Idag arbetar vi i
tre bordellområden och i slutet av 2021 fick
vi möjligheten att börja med regelbundna
samlingar för kvinnor som lever i prostitution.

Framtiden

V

år dröm och ambition är att ta nya
steg i Indien. Under flera år har vi
byggt upp en stark struktur i arbetet,
och 2022 kommer bli ett år då nya steg ska
tas. Vi kommer rädda nya flickor till barnhem,
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hjälpa fler kvinnor med HIV och utöka skolan
för barn. Vi kommer att utveckla vårt arbete i
bordellområden och hjälpa fler utsatta kvinnor
och barn. Framtiden är ljus och vi kommer
fortsätta göra allt vi kan för att rädda flickors liv.
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Kampen att bli och förbli fri
KRÖNIKA

I

början av 2016 stod vi i ett bordellområde i
den indiska staden Meerut. Bordellområdet
var en lång gata och på båda sidor av
gatan var människohandeln öppen. Jag minns
hur tjejer stod vid fönster och på balkonger
och försökte få kontakt med de män som tagit
sig till platsen. Jag minns speciellt en tjej,
hon kanske var i 14-årsåldern. Hon stod på
en balkong och när vi gick förbi utbrast hon
”mamma, mamma”. Min mamma som var med
blev chockad, hon tittade upp mot den lilla
flickan och såg hur hon vinkade mot henne. Vi
förstod inte riktigt, men min mamma vinkade
tillbaka till henne. Det tog sedan inte lång tid
innan två män kom fram till oss och förde bort
oss från platsen.
VI FICK SENARE förklarat för oss att tjejen
på balkongen var en flicka som tidigare
bott på ett barnhem vi var med och drev.
Vi vet inte om det stämde, men vi försökte
se om vi kunde få flickan fri genom en av
våra samarbetsorganisationer. Vi lyckades
dock inte och sorgligt nog vet vi inte var hon
befinner sig idag.
NÅGRA ÅR SENARE stod jag och min bror i
samma område. Denna gång skulle Love and
Hope tillsammans med hjälporganisationen
Freedom Firm göra en razzia. En bordell
hade infiltrerats och två minderåriga flickor
skulle räddas. Dagen när själva razzian skulle
utföras åkte vi till en polisstation i Meerut.
Men precis innan vi tillsammans med polisen
skulle åka till bordellområdet förändrades
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allt. Hallickarna i bordellområdet hade fått
nys om aktionen och läckan var troligtvis en
korrumperad polis på stationen. Hallickarna
agerade snabbt, de satte hänglås på
bordellerna och stoppade människohandeln
på insidan. Aktionen fick avbrytas och de två
flickorna blev nekade sin frihet.
I SAMBAND MED razzian frågade jag
Freedom Firm om hur många av dem de
räddar som återvänder till bordellområdet?
Jag fick då förklarat att det är fler än 50
% av alla flickor. Det rör sig om kulturella
problem och samhällets förakt mot de som
levt i prostitution. Det betyder att när flickorna
räddas och återvänder till sina hembyar så
blir de inte välkomnade, utan i stället utfrysta.
Även flickornas familjemedlemmar och
släktingar kan bidra till utfrysningen. Med en
trasig själ och en föraktfull omgivning väljer
då många flickor att fly tillbaka till det mörker
som de blivit räddade ifrån.
VÅRT MÅL MED Love and Hope är inte att
bara hjälpa lite grann. Vi vill vara med och
förvandla trasiga livsöden. Vi vill inte bara
hjälpa kvinnor och barn från bordellområden,
vi vill även ge dem en möjlighet till
upprättelse. Vi vill komma med frihet på alla
plan. En ny start i livet, en framtid full av kärlek
och hopp.

Jonatan Alfvén

KOMMUNIKATIONSANSVARIG
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Nepal
LOVE AND HOPES ARBETE I NEPAL
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Nepal

I

det vackra landet Nepal, med omkring
30 miljoner invånare, lever kastsystemet
vidare. Och trots att landet har lagar mot
diskriminering så avgör ”kastet” ditt och dina
efterkommandes liv. Vissa folkgrupper anses
vara så låga i värde att de inte ens får plats på
skalan. En folkgrupp som inte anses platsa heter
Badi. I generationer har badifolket föraktats
och tvingats leva i enorm fattigdom. De lever
i västra Nepal och det är ingen som vet hur
många de är, men enligt officiella uppgifter ska
det finnas mellan 34 000 och 70 000 Badi.
Diskrimineringen mot folkgruppen är starkast
på landsbygden och i mindre samhällen.
Människor högre upp i kastsystemet kan vägra
köpa varor av en Badi, förbjuda dem att komma
in i ett hus och vägra sina söner och döttrar
giftermål med dem. Men föraktet har däremot

inte hindrat högkastiga män att våldta och köpa
sex av badikvinnor.
Prostitutionen sker öppet, och det är
lätt för män att hitta dit. Män från alla
samhällsklasser och yrken är kunder; ingenjörer,
lastbilschaufförer, hotellägare, studenter,
bönder, poliser, lärare osv. Många kvinnor och
flickor blir även sålda till Indien. I Nepal blir
omkring 350 kvinnor och flickor varje vecka
sålda till Indien. Det är 50 per dag, två varje
timme. Bakom siffrorna finner vi så många
trasiga livsöden. Flickor som växer upp i fattiga
byar tvingas lämna sina familjer och vänner
för ett liv i sexslaveri. Kvinnor som blir drogade
eller lurade av hallickar och sedan avsläppta
på en bordell i grannlandet. Det finns ett sådant
mörker kring sexhandeln, en ondska som
förpestar och förstör oskyldiga människors liv.

Arbetet i Nepal
BARNHEM

NUVENTURE

Love and Hope driver två flickhem i Nepal. På
det ena hemmet bor det 47 flickor och på det
andra 38 flickor. De allra flesta flickorna tillhör
den utsatta folkgruppen Badi. På barnhemmen
får flickorna boende, mat och kläder och vi ser
även till att de får gå i skolan.

Vi inledde 2020 ett samarbete med ett företag
som heter Nuventure. Det här företaget hjälper
utsatta kvinnor att få ett arbete och kunna starta
upp sina egna företag. Då vi har väldigt många
barn i Nepal så behöver vi hitta vägar för att en
dag få flickorna i arbete. Många av flickorna
som slutar årskurs 12 får nu hjälp av Nuventure.
De får en ambitiös yrkesutbildning och på så
sätt kan de komma vidare i livet och få en fast
inkomst.

HEMSUPPORT

Vi har ett program som vi kallar för hemsupport. Där hjälper vi 118 flickor i deras hembyar.
Dessa barn ligger fortfarande i riskzonen för att
bli sålda men vi har koll på flickorna dagligen
och hjälper dem att få en utbildning.

Love and Hope Årsredovisning 2021
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Ett år av starkare grund och rutiner

L

ove and Hope Nepals arbete har de senaste
åren vuxit i väldigt hög fart. Många flickor
har blivit hjälpta och fått en helt ny tro på
framtiden. 2021 var ett år då vi la mycket energi
på att göra organisationen starkare på plats. Vi

byggde upp nya rutiner och system som kommer
underlätta arbetet i framtiden. Vid sidan av alla
hjälpaktioner behöver det finnas en stabil grund,
något vi även fortsättningsvis kommer arbeta för
att bibehålla.

Hjälpinsatser och initiativ

V

i lyckades i slutet av året hjälpa en 22årig kvinna som i tio år levt i sexslaveri.
Även hennes två barn och en systerdotter
fick hjälp. Kvinnan bor idag på ett av våra
hem samtidigt som hon får arbetsträning på ett
företag i närheten. Vi fick också möjligheten att
hjälpa en 15-årig flicka, som blivit våldtagen
av sin pappa, att få komma till vårt flickhem.

Tidigare har vi hjälpt åtta flickor som bott hos
en annan organisation, men under 2021 fick
också dessa flickor komma till ett av Love and
Hope Nepals flickhem. Två tjejer vi hjälpt
klarade under sommaren sin utbildning och blev
legitimerade sjuksköterskor. De två tjejerna kom
till oss för många år sedan och har sedan dess
fått hjälp med både boende, mat och utbildning.

Framtiden

V

årt mål för 2022 och 2023 är att varje
månad göra en ny hjälpinsats i antingen
Nepal eller Indien. Vi hoppas kunna ta
nya steg och utöka hjälparbetet, men vi vill göra
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det stegvis och kontrollerat. Vi tror att framtiden
är mycket ljus i Nepal och vi ser fram emot att få
fortsätta följa flickornas steg i livet.
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Sverige
LOVE AND HOPES ARBETE I SVERIGE

I

slutet av 2020 bestämde sig Love and Hope för att ändra sina stadgar och öppna upp för att
hjälpa utsatta kvinnor och barn i Sverige. Vi gjorde därefter en insats och hjälpte två pojkar som
blivit våldtagna av sin mamma. Vi samlade in omkring 90 000 kronor och vi köpte presentkort
på kläder, leksaker, mat samt resor för pojkarna och deras pappa. Tacksamheten var enorm när vi
träffades på ett fik i Huskvarna och lämnade över alla de gåvor som hade kommit in.
Sverige har enorma problem med sexualbrott och i den senaste undersökningen från brottsförebyggande rådet går det att läsa:
•
•
•
•

Omkring 375 000 människor utsattes för sexualbrott under 2020
7,7 % av alla kvinnor i Sverige drabbades 2020 av ett sexualbrott (ålder 16-84 år)
År 2020 anmäldes 25 000 sexualbrott, en ökning med 8 % från 2019
Av de anmälda våldtäktsbrotten var 4 300 våldtäkter mot barn, en ökning med 21 % jämfört med
2019

Hjälpinsats

U

nder 2021 gjorde vi ytterligare en
hjälpinsats. Detta efter att en 42-årig
man över internet förgripit sig på flertalet
flickor. Mannen manipulerade till sig bilder och
när han fått de första kunde han använda dem
för att hota flickorna att skicka mer material.
Många av de handlingar han tvingade flickorna
att utföra präglades av ren sadism. Mannen
hade inga gränser och han pressade flickorna
så hårt att några försökte ta sina liv. En av
dessa flickors mamma tog kontakt med oss och
berättade om hur fruktansvärt dåligt hennes
dotter mådde. Att hon hade svårt att klara av
skolan, hade mardrömmar varje natt och att
hon nu skulle börja gå till en traumabehandlare.
Och trots att mannen utsatte flickan för rena
sadistiska övergrepp så tyckte tingsrätten
att flickan endast skulle få 15 000 kronor i
skadestånd.
Vi frågade flickans mamma om vi
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kunde hjälpa dem. Hon berättade då att
glädjeämnena är små men att hon hade tänkt
att köpa en gitarr till sin älskade dotter. Vi
gjorde en insamling och några dagar senare
träffade vi flickan, tillsammans med hennes
mamma och syster. Många hade varit med och
gett och vi hade med oss presentkort på HM,
Elgiganten och en gitarr samt gitarrutrustning.
Det var både glädje och tårar när vi
överlämnade alla gåvor. Vi berättade att vi
är många som bryr oss om och älskar henne.
Insamlingen blev en stor uppmuntran och en
motkraft till all den ondska som mannen utsatt
henne för.
Vi har börjat arbeta i Sverige i liten skala.
Just nu handlar det om punktinsatser, att
hjälpa barn som fallit offer för sexualbrott. Vi
är tacksamma över möjligheten att få hjälpa
i vårt hemland och vi ser fram emot hur allt
utvecklas.
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2021

året med
Love and hope

2021 präglades såklart av den globala pandemin
även för Love and Hope. Liksom 2020 så visades
det tydligast på siffrorna. En stor del av den
insamling vi bedriver består i att vi är ute och
träffar företag, kyrkor och håller insamlingskvällar,

något som varit svårt och omöjligt i året som gått.
Men arbetet har ändå bjudit på många härliga
highligts under året. Här kommer ett litet axplock
från 2021.

NEPALS
REGERING

FEB
HJÄLTEN MONICA
Eldsjälen Monica Nilsson fyllde 70 år. Monica som
lider av sjukdomen MS har genom åren samlat in
omkring 500,000 kronor till flickorna i Nepal och
Indien. I samband med sin 70 års-dag uppmanade
Monica människor att vara med och ge 70 kronor.
Gensvaret var stort och mycket pengar samlades in
för att hjälpa barnen i Asien.

SEP

Vi har genom åren haft god
kontakt med Nepals regering.
I början av hösten 2021 fick vi
även hjälp av regeringen som
bestämde sig för att finansiellt
hjälpa 15 flickor med
utbildning. Denna utbildning
hade Love and Hope tidigare
betalat och vi är tacksamma
för hjälpen från Nepals
regering.

NAMNINSAMLINGEN
SVERIGE INSAMLING

MAJ

Vi fick möjlighet att hjälpa en flicka som blivit utsatta
för fruktansvärda övergrepp i Sverige. Vi frågade hur vi
kunde uppmuntra flicka och vi gjorde seden en insamling
till henne. Vi träffade flickan, hennes mamma och syster
och delade ut presentkort på kläder och elektronik. Vi
köpte även en gitarr och gitarrutrustning som blev en stor
uppmuntran för flickan.

Love and Hope engagerade sig i en namninsamling
gällande ett rättsfall i Sverige. En dömd våldtäktsman
blev tilldelat ett skadestånd på 840,000 kronor och
Love and Hope ville se detta skadestånd indraget.
Namninsamlingen blev en av de största i svensk
historia där nästan 230,000 människor valde att
skriva under. Vår medarbetare Jonatan besökte
sedan justitiekansler Mari Heidenborg för att lämna
över namninsamlingen.

19 AUG

AUG
FÄRDIGUTBILDADE
Två av de tjejer vi hjälpt klarade av sin utbildning och blev
legitimerade sjuksköterskor. De två tjejerna kom till arbetet
för många år sedan och har sedan dess fått hjälp med både
boende, mat och utbildning. Idag är de 23 och 22 år och de
är verkligen så tacksamma över all hjälp de fått.

UPPRÄTTELSE

OKT

Tidningen Inblick, Världen Idag
och Dagen släppte nyhetsartiklar
angående det drev som skedde
mot Love and Hope 2017.
Tidningen Inblicks rubrik löd;
Kvällstidsningsdrev mot Love &
Hope avslöjat

16 NOV

KANAL 10
BORDELLEN

24 NOV

I flera år har vi arbetat i ett
bordellområde i Indien, vi har
byggt förtroende och gjort flera
hjälpinsatser. Genom detta
förtroende fick vi tillstånd att
börja anordna regelbundna
samlingar för kvinnor som
lever i prostitution. Här har vi
möjlighet att hjälpa, uppmuntra
och samtala med dessa utsatta
kvinnor.

Under november fick vi möjlighet att anordna en insamlingskväll på
Kanal 10. Med berättelser, videoklipp och hälsningar lyckades vi
föra de utsattas röster och samtidigt samla in pengar för att hjälpa.
Engagemanget var stort och det samlades in omkring 300,000 kronor.

MANIFESTATION
På världsaidsdagen anordnade
vi en manifestation i ett
bordellområde i Indien. Detta
för att hedra alla kvinnor som
lider av AIDS och HIV. Love
and Hope hjälper 20 kvinnor
som har HIV. Men det har
tidigare varit fler. Under de
senaste åren har fyra kvinnor vi
hjälpt tragiskt lämnat oss.

15 DEC

1 DEC

10 ÅR SOM SEXSLAV
Vi lyckades hjälpa en kvinna som
levt i 10 år som sexslav i Nepal. Det
började när hon var 12 år gammal
och sedan har livet varit ett stort
mörker. Vi gjorde en insamling till
kvinnan och engagemanget var stort
och vi lyckades även hjälpa hennes
barn och systerdotter.

JUL

16-20 DEC

Vi anordnade stora hjälpinsatser vid tre av
Indiens bordellområden och totalt kunde
vi hjälpa omkring 900 kvinnor och barn.
Vi delade ut matpaket, hygienartiklar och
sjalar. Hjälpinsatserna gick mycket bra och
tacksamheten var enorm.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verksamhetsledaren för Love and Hope, organisationsnummer
802420–5968, avger härmed följande förvaltningsberättelse för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK.

Förvaltning
4%

8%

76%

ÄNDAMÅL 76%

administrations-kostnader. Organisationen
har så kallade sam-kostnader 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.

Totalt 88%. Då våra kostnader minskade
i Indien och Nepal i samband med
corona blev ändamålskostnaderna något
lägre än beräknat. Från och med våren
2022 är kostnaderna på liknande nivå
som innan pandemin och vi beräknar att
ändamålsiffrorna kommer vara högre 2022.
Love and Hopes styrelse har beslutat att hela
2021 plusresultat på 923 081 ska gå till
ändamålet under 2022.

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.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande
funktioner: ändamåls-, insamlings- och

ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Administrativa kostnader är sådana som behövs
för att administrera organisationen och utgör en

INSAMLING 4%
ADMINISTR ATION 8%
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kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
Här ligger kostnader för bokföring, redovisningsoch revisionskostnader, administrativa
system, löne-kostnader för den administrativa
personalen samt de administrationsfördelade
samkostnaderna.
ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu
ej utnyttjats.

STYRELSE
Styrelsen har haft 4 protokollförda
sammanträden under året. Love and Hopes
styrelse består av följande:
Andreas Stark, ordförande
Anders Romhagen, vice ordförande
Jonatan Alfvén, ledamot
Ing-Marie Alfvén, sekreterare
Mikael Alfvén, ledamot
Emma Larsson, ersättare
Styrelsens medlemmar uppbär inga arvoden.

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 stick-prov, 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 7 medlemmar.
Organisationen har sitt säte i Ödeshög,
Ödeshögs kommun, Östergötlands län.
Organisationsnummer: 802420–5968
Adress: Box 35, 599 21 Ödeshög
Telefon: 08-121 303 00
Hemsida: www.loveandhope.org
E-post: info@loveandhope.org
Facebook: loveandhopesweden
Instagram: loveandhopesweden
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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
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•

•
•

•

riskzonen att bli offer för trafficking och
barnsexhandel
hjälpa människor (enligt föregående
två punkter) med ett hem, mat, vård och
utbildning
hjälpa människor som fallit offer för
sexualbrott, i både Asien och Europa.
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
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för att brukas till samma verksamhet, men
på längre sikt.

Resultat och ställning
FINANSIERING AV VERKSAMHETEN
Verksamheten finansieras huvudsakligen
genom insamlade privata medel från enskilda
givare och faddrar. Vi bedriver insamling
genom föreläsningar, nyhetsbrev 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 Handbutiker.

Av
•
•
•

NYCKELTAL PÅ KOSTNADER
våra insamlade medel har under året:
76 % använts till ändamålskostnader
8 % använts till administrationskostnader
4 % använts till insamlingskostnader
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Förvaltning

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Flerårsöversikt

2021

2020

2019

2018

Resultat och ställning (tkr)
Balansomslutning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

6 128
6 740
5 957

5 419
7 437
6 397

4 656
8 300
12 521

9 152
7 505
16 952

Eget kapital

Ingående balans
Disposition enligt årsmöte
Avsättning till
ändamålsbsetämda medel
Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans

Ändamålsbestämda medel
758 686

Balanserat
kapital
4 912 640
-758 686

Summa
kapital
4 912 640
-

-758 686

758 686

-

-

923 081
5 835 721

923 081
5 835 721

Förslag till disposition
Till årsmötets förfogande står
Balanserat kapital		
Årets resultat
Totalt

4 912 640
923 081
5 835 721

Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet
disponeras så att i ny räkning överföres
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital

4 912 640
923 081
5 835 721

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande noter.
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Resultaträkning

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

2 000
6 707 621
30 718
6 740 339

3 500
7 388 918
44 656
7 437 074

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

-5 138 168
-257 011
-561 949
-5 957 128

-5 392 565
-360 246
-644 069
-6 396 880

Verksamhetsresultat

783 211

1 040 194

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

139 870
139 870

-281 508
-281 508

Resultat efter finansiella poster

923 081

758 686

Årets resultat

923 081

758 686
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3
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Balansräkning

2021-12-31

2020-12-31

11 500
6 758
18 258

12 913
12 913

Kassa och bank

6 109 688

5 406 238

Summa omsättningstillgångar

6 127 946

5 419 151

Summa tillgångar

6 127 946

5 419 151

5 835 721
5 835 721

4 912 640
4 912 640

29 050
31 732
90 659
140 784
292 225

14 603
38 515
130 229
323 164
506 511

6 127 946

5 419 151

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Balanserat kapital
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Love and Hope Årsredovisning 2021
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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.

Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
utgörs av tidigare insamlade medel som ännu ej
utnyttjats.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk
marknad
Nettoomsättning per rörelsegren
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 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Valutakursvinster
Ränteintäkter, övriga
Summa finansiella kostnader
Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter
Valutakursförluster
Räntekostnader, övriga
Summa finansiella kostnader
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2021

2020

6 091 623
616 000
6 707 623

5 949 292
1 439 633
7 388 925

2021
2
3
5

2020
2
3
5

1 022 693
401 999
64 903)
1 489 595

1 351 281
424 058
(65 901
1 775 339

2021
3 816 218
972 663
124 020
225 267
5 138 168

2020
3 928 691
1 130 469
92 466
230 548
5 382 174

2021
139 788
82
139 870

2020
-

-

281 128
380
281 508
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Underskrifter
Ödeshög 20 maj 2022

Andreas Stark					Anders Romhagen
Ordförande					Vice ordförande

Ing-Marie Alfvén					Jonatan Alfvén					
Sekreterare					Ledamot

Mikael Alfvén
Ledamot

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats

Erik Emilsson					
Auktoriserad revisor
Revideco AB				
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