VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
Gällande verksamhetsåret januari 2012 till januari 2013
Inledning:
I Aid Africa(IAA) är en helt ideell och obunden liten biståndsorganisation som under verksamhetsåret 2012
jobbat för förbättra människors hälsa i de projektområden som IAA jobbar i. Under 2012 har målet varit att
fokusera på stabilitet och på utveckling av vårt biståndsarbete. Det är stora utmaningar som kräver
engagemang och hårt arbete. För styrelsemedlemmar och andra aktiva inom IAA ställs frågan ofta hur vi
kombinerar ideellt arbete och vårt privata liv och dagliga arbete? Det är inte en lätt fråga och många gånger
väcks känslan av att inte räcka till. I IAA så pratar vi ofta om detta med varandra och möjligheten att då och
då kunna pausa måste få finnas. Det är självklart så att genom att vi är små kan projekt bli personbundna
men det är inget som vi strävar efter utan snarare tvärtom. IAA har som mål att bli flera aktiva vilket kan
medföra att vi därmed kan dela arbetets uppgifter när just någon behöver en paus.
IAA vill inte att ändamålen skall helga medlen. Vägen till att ändamålen uppfylls måste gå genom god
intern kontroll och ständig utvärdering och reflektioner kring vad vi gör och vad vill åstadkomma. Inget är
svart eller vitt. Med det sagt vill IAA påvisa problematiken att driva bistånd och känner också till den
biståndsdebatt som går i vårt samhälle och vi följer den även om vi valt att inte kommentera officiellt.
Under året har mer pengar samlats in än vad som delats ut till projektändamålen. Detta kommer sig av flera
anledningar men främst utifrån att projektet vänskap/trygghet som gick ut på att stödja barnhemmet
Kilimanjaro children joy foundation(KCJF) avslutades 2011 och gjordes om under 2012 till en barnfond.
Barnfonden har månadsgivare som skickar in pengar varje månad precis som förut i projektet
vänskap/trygghet. Till barnhemmet KCJF skickades det ner kontinuerligt varje kvartal det som samlats in
under tiden medan Barnfonden stödjer flera olika projekt under en kort tid. Under året har också några
utdelningar gjorts från Barnfonden till relaterade projekt. Detta går att läsa om på vår hemsida. Dock har
inte lika mycket delats ut på grund av att förfrågningar som kommit in inte har passat barnfondens syfte
eller inte hållit måttet av vad IAA tycker är bra projekt. Således har det under året blivit en ”vinst” i
Barnfondens kassa. Detta skall naturligtvis vara något positivt då medel nu finns för att i framtiden stödja
många fler som behöver vår hjälp. Men i den kontroll som svensk insamlingskontroll gör och deras räkning
vilket i slutändan blir ett nyckeltal av vad som delats ut till ändamålet blir IAAs resultat väldigt lågt 2012. Ca
29 % har delats ut till ändamålet. Det som inte då syns är att vi har endast 8 % i administrationskostnader
vilket innebär att efter vi dragit bort ca 5% i insamlingskostnader att vi har ytterligare 57% att tillgå till
enbart ändamål . IAA vill förtydliga att inga pengar går till arvoden för aktiva inom IAA och att föreningen
strävar efter att ha så få administrativa kostnader som möjligt.
IAA vill att förfrågan om stöd kommer ifrån projektområdet och inte tvärtom. Vi skall inte peka på problem
utan istället understödja lösningar på idéer som vill framåt. Vi ser hellre vårt bistånd som ett samarbete och
talar om samarbetsprojekt för försöka sudda ut den maktproblematik som blir när en part har medlen och en
annan inte.
IAA delar upp föreningen i olika delar för att förenkla och förtydliga arbetet. Nedan beskrivs vad som gjorts
inom varje projekt under året och där det som benämns som ”verksamheten” syftar på det organisatoriska
och administrativa arbetet inom föreningen som inte har direkt koppling till projekten utomlands. Bakom
varje projekt finns projektplaner utarbetade där det beskrivs noggrannare hur varje projekt arbetar för att
uppfylla projektmålen.
IAAs ändamål finns i stadgarna. Mätbarheten i ändamålen kan diskuteras men i grund botten så räknas hur
många människor man hjälper, eller? IAA ställer sig frågan hur man kan mäta detta? Hur mäts till exempel
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SIDAs bistånd till demokratiprojekt? Svårigheten i mätbarheten i utvecklingsprojekt är att resultatet kan
komma flera år senare samt att ett negativt resultat kan vändas till ett positivt i nästa skede men som då inte
syns i utvärderingen.

Verksamheten:
Antal medlemmar som IAA hade vid slutet av 2012 var 73st. Antalet nya medlemmar som tillkom var 19st
och antal avslutade medlemskap 2012 var 21st.
Under året 2012 har IAA föreläst på Röda Korsets Högskolas introduktionsdagar för nya
sjuksköterskestudenter i januari och i augusti.
Under hösten 2012 har IAA föreläst på Röda Korsets Folkhögskola med temat ”IAA och biståndsdebatt”.
IAA har även föreläst på Röda Korsets Högskola under deras internationella dag samt i deras kurs
katastrofmedicin.
IAA har haft årsmöte och två stycken extra årsmöten och flera styrelsemöten som protokollförts enligt
gällande stadgar.
Ytterligare sammanträde har förts genom flera ”workshopshelger” där styrelsen och aktiva planerat för
framtida arbete.
Diskussioner har förts angående införande av autogiro. Styrelsen har beslutat att avvakta i nuläget.
Verksamheten har under året skickat ut 4st nyhetsbrev till medlemmar och samarbetspartners.
Verksamheten har lämnat in en förlängningsansökan till Svensk Insamlingskontroll för godkännande av
fortsatt innehav av 90-konto för verksamhetsåret 2013.
Föreningen har genom ett extra årsmöte beslutat att byta revisor till Lars Erik Engberg, Allegretto Revision.

Projekt Africa in Sight (AIS):
Projektet Africa in sight har under året upptäckt att det saknas glasögon i lagret på Kolandoto Hospital.
Antalet som finns kvar stämmer inte överens med antalet som har delats ut. Olika orsaker kan ligga bakom,
men den främsta är att en noggrann kontrollräkning av glasögon ej genomfördes vid ankomståret 2008 är ett
stort problem eftersom det senare upptäckts att antalet som finns i varje låda varierar. Under våren gjorde
således flera kontrollräkningar och åtgärder är tagna för att undvika fler bortfall.
Under hösten 2012 har ekonomiska medel skickats till Kolandoto Hospital för utbildning av två stycken
sjuksköterskor i synkorrigering med glasögon. Detta för bredda antalet platser där glasögon kan delas ut och
för att effektivisera och möjliggöra för fler människor att få synen åter.
Africa in Sight uppmärksammade också dagen World Sight Day med att skänka en gåva till Kolandoto
Hospitals ögonklinik samt delade ut informationsblad hos flera olika optiker i Sverige.
Ny projektplan har påbörjats inför att år 2013 köpa in flera glasögon då olika styrkor börjat ta slut.
Antal glasögon som är utdelade för året 2012 är 358st(198st 2011). Totalt sedan starten är 3008st glasögon
utdelade av de 10 000st som skickades ner 2008. Viss statistik har börjat redovisas på IAA:s hemsida.
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Projekt Sjukhusmaterial:
Projektet Sjukhusmaterial har under 2012 fortsatt vara ett informativt stöd för Kolandoto Hospital med hjälp
av den tidigare utrustning som skickats. Projektet har även bidragit ekonomiskt med att färdigställa en
operationssal för komplicerade förlossningar så att fler mödrar och barn kan överleva förlossningar.
Projektet har också bidragit ekonomiskt med elektroniska stabilisatorer så att den tidigare utrustningen inte
skadas då ström kommer och går ofta i Tanzania. Ytterliggare ekonomiskt stöd har projektet bidraget med
för inköp av medicinsk syrgas och tryckluft samt koldioxidabsorber vilket är kalk som renar koldioxid under
lågflödes anestesi som möjliggör minskad användning av förbrukning av anestesigaser, syrgas och tryckluft.
Målet är att hitta leverantörer i Tanzania och få Kolandoto Hospital självförsörjande på dessa inköp.
Under våren 2012 påbörjades en plan med att ånyo bidra med materiell till Kolandoto Hospital. Materiell
som saknas och är viktig för att erbjuda befolkningen i området bättre hälsa. Medicinsk litteratur,
tandläkarutrustning, operationslampa m.m kommer att skickas i container till Tanzania när all packning är
klar. Packningen förväntades vara klar i december månad men blev uppskjutet till januari 2013.
Under hösten och vintern 2012 jobbade föreningen med att samla in pengar för skeppning av containern.
Således i mitten av december månad anordnades en biståndsbar för att samla in pengar till frakten av
containern med väldigt lyckad resultat. Stor uppslutning och många glada gjorda att biståndsbaren blev en
lyckad kväll.

Projekt Vänskap/Trygghet:
Projekten avslutades i slutet på året 2011 och har under 2012 omarbetats till IAA-Barnfond. ”Vänner” har
istället blivit ”månadsgivare” till Barnfonden. Alla vänner och medlemmar har blivit informerade om detta
via nyhetsbrev och utskick samt en öppenträff på medborgarplatsens bibliotek i Stockholm då alla vänner
och medlemmar bjudits in med valfriheten av avsluta sina ”vänskap” och även få pengarna tillbaka.

Projekt Barnfonden:
IAAs Barnfond startade våren 2012 och har som syfte att stödja befintliga eller nya projekt/verksamheter
som stödjer utsatta barn upp till 18år i Afrika. Fonden får in pengar från månadsgivare som skänker en
summa 100kr, 200kr eller 300kr varje månad. För att söka pengar ur fonden skapades ett
ansökningsformulär vilket organisationer eller privatpersoner kan fylla i och skicka in till IAA. Under 2012
kom det in flera förfrågningar och de projekt som stöddes var:
1. ”Grumlig syn till klarhet” som är ett samarbetsprojekt mellan IAA och Kolandoto Hospital som går ut på
att stödja barn med grå starr vars familjer inte har ekonomiska medel för en operation. Under hösten stöddes
10st barn med operation.
2. ”Children day” firas runt om i världen i början av oktober. Olika länder firar olika dagar. IAAs Barnfond
valde att ge ett bidrag till Kolandoto Hospitals barnavdelning för att uppmärksamma dagen. Det bidraget
användes till att köpa in leksaker till inneliggande barn på avdelningen samt läskedryck till personal och
föräldrar.
3. ”Madrasskydd” till Kolandoto Hospitals barnavdelning. Avdelningen fick efter förfrågan ekonomiskt
medel att köpa in nödvändiga madrasskydd till madrasserna. De nya skydden gör att det kommer bli lättare
att hålla hygienen på avdelningen då de är lätta att tvätta och göra rena vilket kommer minska risken för
smittsamma infektioner överförs till barnen.
Flera förfrågningar kom in och IAA har gett avslag till Project-Playgrounds förfrågan om ekonomiskt medel
för inköp av digitalkameror och laptops till ett estetiskt projekt i Sydafrika. Ytterliggare förfrågan har
inkommit från en organisation Mlolongo Living Positive, Kenya, och även deras förfrågan avslogs dock med
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kommentaren att i framtiden kunna höras igen i mindre projektform.

Projekt Exchange Program:
Året 2012 började med att Kolandoto School of Nursing (KNH) återigen hörde av sig om önskan att starta ett
samarbete med Röda Korsets Högskola(RKH). IAA tog kontakt med högskolan och ett möte under våren
inbokades med internationella kommitteen. Alla parter var positiva men problematiken kvarstod att RKH
inte hade ekonomiska medel att bistå studenter och lärare från Tanzania att komma till Sverige. Det
diskuterades om att skolan skulle starta en liten fond för de pengar de får in från de studenter från Sverige
som åker utomlands. I början på sommaren kom frågan från RKH om inte 3st studenter från RKH kunde åka
på primärsvård praktik på KNH. Detta mottogs positivt och under hösten 2012 åkte 2st studenter ner och
gjorde 4veckors praktik med mycket gott resultat. Den tredje studenten hoppade av pga privata skäl. IAA
bistod med att hålla i en debriefing för studenterna innan avfärd och svarade på frågor angående
vaccinationer och transport. IAA stödde även KNH handledare med vilken typ av praktik som skulle verka
intressant för studenterna att se.
Ytterligare förfrågan om IAA kunde förmedla utbyte med KNH kom från Sollentuna Consensum
gymnasium. Även den mottogs positivt och 2st lärare har bokat resa till KNH i januari 2013.
Förfrågan från Röda Korsets Folkhögskola inkom också efter att IAA föreläst på deras institution och 2st
studenter kommer under januari/februari 2013 bo på KNH för att göra sina projekt.

Antikorruption
IAA jobbar för att minska riskerna med korruption och att alla insamlade medel skall gå dit de är ämnade att
gå till. Även om IAA jobbat för undvika riskerna tidigare år så var det först under året 2012 som det
skapades rutiner på pappret för hur vi skall jobba för minska riskerna och hur vi skall gå tillväga när
händelser som är misstänkt korruption inträffar. Under året 2012 inträffade 3st negativa händelser vilka
sammanförs i rapporter av IAAs antikorruptionsgrupp. Kort info om dessa:
1. 2st insamlingsbössor blev bestulna på Hemköp Hässelby Strand under ett inbrott augusti 2012. IAA
har pratat med ägaren för att se ifall andra rutiner för bössornas hantering skulle behövas. Slutsatsen
blev att så inte var fallet utan att tyvärr gick rånet inte att undvikas. Troligt inkomstbortfall för IAA
blev ca 2000SEK.
2. 4st tygkassar som IAA handhåller blev bestulna på Cafe Ritorina vid odengatan där de fått 10st att
ha för försäljning åt IAA. Tygkassarna var framför kassan vilket i framtiden ej kommer att fortsätta.
Samarbetet avslutades med cafet. Inkomstbortfall totalt: 297SEK.
3. Bortfall av glasögon på lagret på Kolandoto Hospital upptäcktes i samband med en kontroll av Dr
Elimeleki Katani. IAA fick information om detta under våren och en utredning har gjorts där den
troliga orsaken är att det inte var 10 000st glasögon som kom fram till Kolandoto redan 2008 som var
enligt beställningen. Antagligen har producenten ej packat korrekt antal eller så har tullen i Dar es
Salam tagit glasögon eller så har speditören DHLs chaufför tagit glasögon på vägen. Lärdomen av
detta blev att noggrannare kontrollräkna varor som beställs när de väl kommer fram till
slutdestination samt att beställa mindre mängd. Ca 2000st antal glasögon saknas gentemot utdelad
statistik.
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Sammanfattning:
Sammanfattningsvis har IAA gjort flera lyckade projekt och IAA har jobbat för att bibehålla hjärta, struktur
och organisation. Inget av det jobb som IAA lägger ner går att jämföra med det jobb som de personer som
dagligen lever i projektområdena gör för att verka för att andra människor skall få ett bättre liv. De personer
som jobbar på Kolandoto Hospital som IAA nu under flera år haft kontakt med stångas med små medel och
mången problem men visar gång på gång energi och kraft som kan vara svår att förstå men som ger
inspiration och energi att fortsätta vårt jobb här i Sverige.
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