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A World of Friends 
 

  Verksamhetsplan 2021 
 

Vision 

Föreningens vision är att bidra till att minska fattigdomen och öka livskvaliteten för en grupp 

människor i Afrika och Indien, med särskild fokus på barn och kvinnor. Vi har bedrivit 

verksamhet i dessa länder sedan 1994. 

 

Verksamhetsidé 

Grundförutsättningen för ökad levnadsstandard är enligt vår mening att bereda möjlighet till 

god utbildning och på så sätt öka kunskapsnivån för barnen som utgör den nya generationen, 

men även för kvinnorna som oftast är de primära vårdnadshavarna. Vi vill ge båda dessa 

grupper förutsättningar att på sikt försörja sig själva och förbättra sina levnadsvillkor. 

Föreningen har i detta syfte startat ett antal skolor i Afrika och Indien och avser att fortsätta 

stödja dessa. Föreningen stödjer även kvinnoprojekt både i Afrika och Indien. 

Ett villkor för att barnen och kvinnorna skall kunna delta i undervisning och tillgodogöra sig 

kunskaper är att de är någorlunda friska och välnärda. När det gäller barnen är det också 

nödvändigt att de har tillgång till skor, skoluniformer, skolmaterial, transporter mm. 

Föräldrarna måste övertygas om vikten av att satsa på skolgång för både flickor och pojkar 

och vara beredda att avvara dem som arbetskraft i hemmen eller på annat håll. Därför bedriver 

föreningen fadderbarnsverksamhet och bidrar på så sätt med materiell hjälp till barnen och 

deras familjer, i form av mat, kläder, skor, hygienartiklar och skolmaterial.  

 

Kvalitetsgaranti 

I A World of Friends styrelse, som består av 8 medlemmar, arbetar alla ideellt, vid sidan av 

ordinarie sysselsättningar. Bl.a. är fyra av styrelsens medlemmar utbildade lärare, två har 

läkarutbildning, en är ingeniör, en är sjuksköterska och socionom och en redaktör. Styrelsens 

ordförande har lång och gedigen erfarenhet av arbete i utvecklingsländer sedan över 30 år 

tillbaka. Föreningen har också kvalificerade och pålitliga lokala koordinatorer i respektive 

projektland.  
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Eftersom vi är en liten förening har vi goda möjligheter att regelbundet följa upp att de medel 

vi samlar in används såsom avsett. Vi följer också kontinuerligt varje fadderbarns utveckling 

och rapporterar till fadderföräldrarna. 

 

Mål för 2021 

Föreningens övergripande mål är att fortsätta med verksamheterna i Ghana och Indien enligt 

den verksamhetsidé som presenterats ovan.  

I Ghana bedriver föreningen verksamhet i byarna Biadan i Brong Ahafu regionen och i 

Okorase norr om Accra i Östra regionen. Vår lokala samarbetspartner är A World of Friends, 

Ghana. Koordinator för samtliga projekt är Dr. Nana Ababio.  

I Indien bedriver vi verksamhet Tamil Nadu, huvudsakligen i byarna Orikkai och Illupapttu. 

Vår lokala samarbetspartner är A World of Friends, India. Koordinator för projekten i 

Sydindien är AW Raghu. Mrs Valarmathy, ”Emma”, arbetar som lärare i kvällsskolorna och 

är ansvarig för kvinnogrupperna. 
 

 

Styrelsens löpande åtaganden 2021 

 Rekrytera fler medlemmar till föreningen.  

 Rekrytera faddrar till nya fadderbarn.  

 I mån av möjlighet värva nya bidragsgivare. 

 Förvalta föreningens Utbildningsfond och Minnesfond. 

 Kontinuerligt uppdatera informationsmaterial, som t.ex. föreningens hemsida och 

broschyr.  

 Underhålla föreningens Facebooksida. 

 Rapportera och informera om vår verksamhet till medlemmar, svenska skolbarn och deras 

föräldrar och lärare, föreningar och företag, i mån av möjlighet.  

 Genomföra styrelsemöten, arbetsmöten, årsmöte och informationsmöten. 

 Delta i Svensk Insamlingskontrolls informationsmöten.  

 

 

Pandemins effekter på vår verksamhet 
 

Som tidigare nämnts i verksamhetsberättelsen har pandemin påverkat vår verksamhet mycket 

påtagligt under 2020.  

 

 Styrelsemötenas antal har begränsats och de har huvudsakligen hållits utomhus eller 

via Zoom.  

 Inga uppföljningsresor har kunnat göras. 

 Årsmötet som var planerat till slutet av mars 2020 kunde inte äga rum, men alla 

handlingar färdigställdes.  

 Sedvanliga informationsmöten har också varit svåra att genomföra.  

 

 Under 2021 kommer våra styrelsemöten att hållas som tidigare, och förhoppningsvis 

kommer vi framöver att oftare kunna träffas personligen.  

 Vi ser ingen möjlighet att under 2021 kunna genomföra uppföljningsresor varken till 

Indien eller Ghana. Läget är ännu alldeles för osäkert vad gäller smittspridning, 

vaccinationer, mutationer etc för att detta skall vara möjligt.  
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 Vår förhoppning är att vi kan genomföra ett årsmöte under första hälften av 2021. Vid 

detta tillfälle kommer vi även att gå igenom handlingarna från 2020. 

 Inför år 2021 är de insamlingar som brukar göras av skolor osäkra på grund av det 

rådande läget.  

 Vår traditionella julfest hoppas vi däremot kunna hålla i november 

 

Ghana och Indien 
 

Hitintills har våra barn och anställda både i Ghana och Indien varit förskonade från smitta. Vi 

hoppas att vaccinationerna skall komma igång och göra att de blir förskonade även 2021. 

Skolorna i båda länderna har varit stängda under lång tid, men vi hoppas att barnen under året 

skall kunna återuppta skolundervisningen. Barnens skolgång är oerhört viktig för 

kunskapsinhämtningen, men minskar även risken för sexuella övergrepp, barnäktenskap och 

tonårsgraviditeter.  

I Orikkai, Indien, har vårt skolhus, där vi bedriver kvällsundervisning, rasat ihop och 

skolverksamheten bedrivs nu tillfälligt i Emmas hus. Vår förhoppning är vi framöver skall 

kunna bygga ett litet hus på den tomt vi äger.  

 

Trots lock down har våra medarbetare lyckats få ut mat och kläder till våra fadderbarn i 

enlighet med vårt fadderbarnsprogram. Våra matransoner har blivit extra viktiga eftersom 

svält under pandemin varit ett stort problem, särskilt på landsbygden. Människorna där är ofta 

dagavlönade och har inte kunnat komma ut och tjäna sitt levebröd. Vår plan är att fortsätta 

bistå våra barn och deras familjer på samma sätt under 2021, med hjälp av våra medarbetare.  

 

Den ekonomiska effekten i pandemins spår har även indirekt blivit märkbar på vårt barnhem i 

Ghana. Vi har fått kännedom om att polisen nu ofta kommer till barnhemmet med övergivna 

barn, som hittats på bussar, marknader, vid vägkanter etc, där desperata anhöriga lämnat dem. 

Meningen är inte att dessa barn skall stanna hos oss permanent, men de har tagits emot 

tillfälligt och fått mat, kläder och omvårdnad. Hur länge detta kommer att pågå vet vi inte, 

men vi avser att hjälpa dem så långt våra pengar räcker.   

 

 

 

********** 

 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med våra medlemmar under 2021. Vår 
förhoppning är att livet snart skall återgå till det normala och att vi skall kunna 
bedriva vår verksamhet enligt inarbetade rutiner. Vi hoppas Ni vill fortsätta att 
stödja vår verksamhet ekonomiskt och hjälpa oss att värva nya medlemmar, 
faddrar och sponsorer! Er hjälp är viktigare än någonsin!  

 


