
Den långdragna höga dollarkursen 
fortsätter att påverka vår ekonomi
Dollarkursen gentemot kronan fortsätter att ligga på en hög nivå och 
det har stor inverkan på vår ekonomi. Vi ser att det ger resultat när vi 
står tillsammans och bidrar extra för att kunna upprätthålla det eko-
nomiska stödet. Du kan hjälpa oss att klara situationen genom att: 

Sätta in en extra gåva på vårt 90-konto: 90 11 11 – 5 
Swisha in en gåva från din mobil direkt till vårt 90-konto utan kostnad på: 1239011115

Solveig och Jörgen 
till Bolivia
För två år sedan var vi i Bolivia och nu är det dags att 
resa ut igen. Denna gång kommer vi att kunna stanna 
några månader och rapportera direkt på plats.

För några veckor sedan kunde vi 
äntligen starta den ettåriga bagarut-
bildningen för tio av de äldsta flickorna 
på hemmet. Vi har anställt en bolivi-
ansk bagare som utbildar flickorna tre 
gånger i veckan. Flickorna går utbild-
ningen parallellt med den normala 
skolgången. Kåre, som själv är bagare, har finansierat utrustningen och Oddvar från 
Norge var på plats och kunde vara med och följa de första lektionerna. Målet är att 
utbildningen och projektet skall ge arbetstillfällen och att bageriet skall bli självfinansie-
rat i framtiden. Men just nu lär sig flickorna först grunderna i att baka och entusiasmen 
är stor. Vi återkommer med fler rapporter om den nya utbildningen.

Fler barn får ny 
chans i livet!... 
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Anghie levde 
på gatan under 
flera år...

Bagarutbildningen 
har startat!...
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Dessa tre nyckelord är en fast grund i det arbete vi utför 
för att rädda och ge barnen en ny framtid. Barnen måste 
beskyddas och barnens bästa skall ALLTID komma i 
första hand! 24 oktober är den internationella FN-dagen 
och i detta nyhetsbrev vill vi lyfta fram barnens rättighe-
ter. FNs barnkonvention påminner oss om hur viktigt det 
är att kämpa för barn och unga runt om i världen. Barn 
i nöd är inte en oändlig namnlös massa utan identitet! 
Varje barn har ett namn och små och stora drömmar om 
framtiden – precis som du och jag. När barnen kränks, 
utnyttjas, står ensamma och övergivna, skall vi finnas där 
för dem.

Vi stöttar Barnens RäddningsArk

Barnens RäddningsArk
Källgatan 8, 982 34 Gällivare

Tel: 0970-800 569 
Mobil: 070-22 60 777

info@barnensraddningsark.com 

www.barnensraddningsark.com

Postgiro: 90 11 11 - 5

Barnens RäddningsArk är en obunden 
internationell, kristen hjälporganisation 

för barnens rätt till ett liv och en framtid, 
som vill förmedla hjälp och glädje till 

människor runt om i vår värld.

Vi står under kontroll av 
Svensk Insamlingskontroll 

Vi har ett 90-nummer för all 
ekonomisk insamling; 
Postgiro 90 11 11 – 5

www.no-limit.no

www.bilhallen-e14.com

www.lindberg.tm.se

www.rubeco.no

www.btsab.com

www.noviaekonomi.se

www.muskotmedia.se

www.imegapromotion.se

www.imegadisplay.se

Kärlek, trygghet och utbildning!

Swish
Nu kan du Swisha in din gåva direkt till oss från din mobil utan avgifter!
Swish är en mobiltjänst i samarbete med flera banker som gör att man snabbt, 
enkelt och säkert kan föra över pengar från sitt mobiltelefonnummer. Swish 
används i dag av ca 2,7 miljoner Svenskar. Allt du behöver göra är att ladda ner 
appen till din mobil och sedan fylla i vårt Swish-nummer: 1239011115 och valfri 
summa. Det finns också möjlighet att fylla i fritext med en hälsning.
Gåvan går direkt in på vårt 90-konto: 90 11 11 - 5. Det är kostnadsfritt eftersom 
vi har ett 90-konto. Din internetbank har all information om Swish.

Vårt Swish-nummer är: 1239011115
Välkommen  

Kärleken och omsorgen som vårt arbete bygger på, både 
här och i Bolivia, gör att barnen som kommer till oss kan 
börja gå i skola, få en utbildning och möjlighet att förverk-
liga sina drömmar och bli en tillgång för sitt land. Våra 
hem är inte någon förvaringsplats. Det är ett hem och 
familj där barnens förutsättningar och utanförskap föränd-
ras och leder dem in i ett fungerande och integrerat liv i 
samhället. 
I kommande nyhetsbrev kommer vi att berätta mer om 
hur det går för pojkarna och flickorna som flyttat ut. En 
fascinerande läsning som kommer att glädja dig!

Bagarutbildningen 
har startat!



Fler barn får en ny chans i livet!

Ana Marias pris av FN

Anghie levde på gatan 
med sin mamma och 
sina bröder

Nöden tar aldrig paus

Swish
Swisha in en gåva från din mobil till vårt 90-konto!

Swish-nummer: 1239011115

Att föräldrar och anhöriga tar hand om och beskyddar sina barn borde vara det mest naturliga. Tyvärr ser vi gång på gång 
hur de vuxna som är barnens omsorgspersoner, behandlar dem illa och sätter annat och andra före barnens bästa. Varje 
gång det kommer nya barn till oss blir vi påminda om hur illa barnen far när de misshandlas, utnyttjas, ignoreras och får 
växa upp i en kärlekslös miljö. Vi känner samtidigt en tacksamhet över att vi får finnas där för dessa pojkar och flickor, och 
även en målmedvetenhet om att fortsätta kämpa för deras rättigheter! Vi har fått omvårdnaden av fyra nya barn. 

    

För några år sedan fick Ana María ett pris som FN 
delar ut till organisationer och individer som har 
gjort en enastående insats i kampen mot droger 
och kriminalitet. 

Ana María kämpar för att beskydda gatubarn i högrisk. 
Hon har i flera decennier stått på de svagas sida och 
är en inspiration och förebild för många – både här 
hemma och i Bolivia. Hon har en speciell förmåga att 
se varje individ och når fram med hopp och kärlek där 
mörkret är som tätast.    

I ett reportage i SVT1 
i programmet Go’kväll 
den 27 september 2015, 
berättade journalisten 
Joachim Vogel om sitt 
känslosamma möte med 
Anghie när han var i 
Bolivia 2008. 

Anghie var då 9 år och 
hade redan varit på vårt 
hem i två år. Anghie 
berättade för Joachim i 
en intervju om sitt liv och 
de djupa traumatiska 
upplevelser hon genomgått. Hon berättade om hur hon levt 
med sin mamma och sina tre bröder på gatan under flera år. 
Deras räddning blev våra hem! De kom till oss innan det var 
försent. Anghie är i dag en glad och målmedveten tjej och 
har just påbörjat en bagarutbildning och hennes bröder går 
i skola.

Pamela
Pamela, 13 år, hittades av den bolivianska barnavårdsmyn-
digheten på gatan tillsammans med sin lillebror Erick, 11 år. 
Pamela och hennes bror övergavs av sina föräldrar.

En släkting, som själv hade många egna barn, tog tillfälligt 
hand om dem, men livet i den nya familjen blev så outhärd-
ligt att Pamela och hennes lillebror valde att istället börja 
leva på gatan. Nu finns båda i trygghet hos oss. 
Pamela går i 7:e klass och Erick i 5:e klass.
 

Barn behöver ett speciellt beskydd, och barnens rättig-
heter är uttryckta i FNs barnkonvention. Barnkonven-
tionen består av 54 artiklar och preciserar att alla barn 
skall ha samma rättigheter, oavsett vilka de är eller var 
de bor. Rättigheterna gäller alla under 18 år, oberoende 
av nationalitet, kön, social status, religion och kultur. 
Den röda tråden i konventionen är att barnens bästa 
ALLTID skall komma i första hand – i alla situationer 
och över allt.  Det står bland annat följande: 

• Alla barn är lika mycket värda och ingen får 
 diskrimineras.

• Båda föräldrar har gemensamt ansvar för barnens 
 uppfostran och utveckling. De ska alltid först tänka 
 på barnens bästa.

• Barn har rätt att vara med sina föräldrar, om det  
 inte är dåligt för dem.

• Barn har rätt att växa upp hos sina föräldrar, 
 om det är möjligt.

• Alla barn har rätt att säga vad de tycker. 

• Barn skall tillfrågas och barnens åsikter skall 
 respekteras i alla beslut som rör; hemma, i skolan, 
 hos myndigheter och domstolar.

• Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, 
 mot vanvård, misshandel och övergrepp.

• Barn får inte utnyttjas av sina föräldrar eller andra 
 vårdnadshavare.

• Barn som berövats sin familj, ska ha rätt att få 
 omvårdnad.

• Om det är möjligt ska barnen återförenas med sin 
 familj.

• Barn har rätt till att gå i skolan 

• Barns tankar och tro ska respekteras. 

• Barn som tillhör en minoritet har rätt till sitt eget 
 språk, sin egen kultur och sin egen tro.

• Barn får inte tvingas till skadligt arbete som skadar 
 eller hindrar skolgång och hälsa.

• Barn får inte utsättas för övergrepp eller tvingas till 
 prostitution. Om barn behandlas illa ska de få 
 skydd och hjälp.

Tänk hur annorlunda världen hade sett ut om 
barnkonventionen hade följts i alla situationer! 
På vår hemsida kan du läsa samtliga 54:a artiklarna i 
FN:s Barnkonvention. www.barnensraddningsark.se

Daniel och Claudia
Claudia, 10 år, och hennes storebror Daniel, 15 år, har inga 
föräldrar och de fick växa upp hos släktingar som behand-
lade dem så illa att myndigheterna till sist fick ta hand om 
dem och överlämna dem till oss. Stegvis har deras liv för-
ändrats och nu går båda i skolan. 

Varje barn på våra hem har sin egen tragiska historia att 
berätta. Men efter en tid börjar vi se livsglädjen tindra i 
deras ögon. De får kamrater på hemmen och i skolan och 
de har vuxna som visar dem kärlek och vill deras bästa. Så 
börjar det nya livet!

Ana María i samtal med gatubarnen.

Anghie en glad tjej tillsammans med 
sina kompisar och en av hennes bröder. 
Nu går hon också en bagarutbildning.


