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I detta nummer Till Agnis vänner och 
läsare

Vår förening är i behov av ekono-
misk förstärkning. De åtaganden 
vi av tradition förpliktigat oss till 
måste vi klara. Det är uppenbart 
att vi i hög grad behövs av tusen-
tals människor på några av värl-
dens fattigaste platser. Rapporten 
i detta nummer av vår lilla tidning 
visar vad ett uthålligt och långsik-
tigt samarbete kan resultera i. Den 
närmast lysande utveckling som ägt 
rum i en indiansk bygd i Guatema-
las bergsland hade inte varit möjligt 
utan de bidrag som flutit in från 
våra trofasta Agnivänner. Visser-
ligen är det folket i området som 
har den allra största äran av denna 
utveckling. Men det moraliska och 
ekonomiska stödet från vår sida har 
varit en av de nödvändiga förutsätt-
ningarna. Utan Agni skulle bygden 
svårligen ha klarat sig genom den 
svåra tid då inbördeskriget härjade. 
Och – som Agnis läsare vet – är 
det inte bara i Guatemala som vi är 
närvarande.
 I höstas berättade vi att Maxeña-
kliniken behövde nytt tak men svår-
ligen kunde klara kostnaderna. I dag 

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte för Agni hålls onsdagen den 12 juni klockan 
18:30. Vi kommer att hålla till på Kulturcaféet, vid 
Walmstedtska gården, Sysslomansgatan 1 i Uppsala. Ef-
tersom vi ordnar lättare förtäring ser vi gärna att du anmä-
ler din närvaro till Kristina Nyström, telefon 070-201 49 
16 eller elektroniskt till kristina_nystrom@hotmail.com. 

I detta nummer har vi 
reportage från båda våra 
större projekt. Ett av dem 
är från Margareta Wolfs be-
sök i Girjokaster i Albanien 
i höstas. Hon upptäckte 
då att Fadderfriends och 
Agnis projekt i princip ut-
gör kommunens enda or-
ganiserade socialomsorg. 
Läs mer om det i hennes 
rapport.
 Den andra rapporten 
kommer från Guatemala, 
dit vi för första gången på 
tio år kunnat skicka en 
agnit. Med på resan var 
även en person med lång 
erfarenhet av biståndsar-
bete i området. Det är en 
mycket glädjande rapport. 

Det känns extra bra att få 
gott betyg av en utomstå-
ende person. Ännu mer 
glädjande är att hela byn 
Pasac verkar ha kommit in 
i en positiv utvecklingsspi-
ral. Flera aktiviteter pågår, 
som inte är stödda utifrån 
utan sker på eget initiativ. 
Det är på detta sätt bra 
bistånd fungerar. Inte som 
en allmosa, utan som en 
underlättare för männis-
kors egna kamp för värdiga 
villkor. 
 Vi har också ett viktigt 
meddelande från ordfö-
rande Bo Nylund. 
 Trevlig läsning önskar 
redaktionen. 
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kan vi meddela att allt bygg-
material har kunnat köpas för 
gåvomedel som influtit från 
flera håll. Taket kommer att 
snart vara på plats.
 Vår förening grundades av 
en flykting som fick vänta 
länge på att få rätt att bo 
i Sverige och bli meborgare 
här. Vårt historiska minne 
motiverar  att vi fortfarande 
ger  stöd åt nutida flyktingar 
i vårt eget land. (Två unga, 
tidigare flyktingar, ingår fak-
tiskt i Agnis styrelse. I dag är 
de väl etablerade medborgare 
i Sverige.)
 Som medlem i föreningen 
betraktas den som står på vår 
utskickslista enligt eget val 
och som betalar minst 100 
kronor årligen. Det egna valet 
kan ha gjorts för länge sedan 
men vi avregisterar ingen som 
inte meddelar oss att de vill bli 
strukna från listan. Personer 
som länge ha stött vår verk-
samhet får gärna ta emot vår 
lilla tidning som gåva och en 
bekräftelse på att deras bidrag 
genom åren betytt mycket för 
de framgångar som vi nu kan 
konstatera.
 De flesta som regelbun-
det skickar in ett bidrag, ger 
mer än den lilla årsavgiften. 
Vår ekonomi skulle väsentligt 
förbättras om fler som får vår 
tidning skulle komma ihåg 

den årliga hundralappen och 
kanske öka den summan som 
varit oförändrad de senaste 
trettio åren.
 Vi är i ett läge där vi måste 
tära på vårt eget lilla kapi-
tal. Avkastningen från Fries- 
Ossianns stiftelse är ett viktigt 
tillskott men gåvomedlen be-
höver bli större.
 Gåvor till vår verksamhet 
kan ”öronmärkas”. Vill nå-
gon stödja stipendiatprojektet; 
skriv det ordet på talongen!  
Tänker man särskilt på Ma-
exeñakliniken anger man det. 

Den som prioriterar vårt små-
skaliga projekt (skolbyggnad 
och malariabekämpning) i 
Angola, anger det namnet. 
Vill någon förstärka vårt stöd 
till flyktingar kan man välja 
det ordet. Vi har också ett 
åtagande i ett av Albanien 
(fritids för barn under dagtid 
och  värmestuga för åldringar 
på kvällstid); skriv Albanien!
 Med tack till er alla till-
önskar Agni er en god som-
mar!

Bo Nylund, ordförande

Besökarna från Sverige bjöds på en välkomstmiddag tillsammans med 
stipendiater och stipendiatkommittén. Gåvor utväxlades också. 
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Reflektioner från besöket i Pasac 
februari 2013

Jag som skriver är pensionerad 
präst som bor i Sverige. Jag 
tar mig friheten att vara per-
sonlig. I tjugo år har jag bott 
och arbetat i Centralamerika. 
Jag har både varit aktiv i bi-
ståndsarbete och sett andras 
ansträngningar av samma 
slag. Under flera år har jag 
därutöver administrerat stöd 
till bistånd i regionen.
 Utifrån denna bakgrund 
och efter några dagar i Santo 
Tomás la Unión och Pasac i 
Guatemala kan jag bara gra-
tulera Agni för sitt stöd till de 
verksamheter som jag har fått 
se. Det finns en person som 
jag har blivit mer impone-
rad av än många andra under 
min tid i Centralamerika och 
han heter Miguel. Det jag har 
sett har handlat om en stark 
organisation med ett uttalat 
folkligt deltagande där till sy-
nes alla som velat har kunnat 
göra sin röst hörd.
 Jag tvivlar inte en sekund 
på att de pengar som Agni 
skickat hamnat på absolut rätt 
ställe och till rätt verksamhet! 
Hur kan jag säga så? Pasac 
uppvisar en uppseendeväck-
ande vital organisation där 

alla grupperingar, politiska 
och religiösa, kvinnor och 
män, unga och gamla finns 
med. Även om det uppen-
barligen finns slitningar och 
motstridiga viljor har man 
lyckats ena byn i en kamp för 
en värdig tillvaro som har nått 
segrar som jag inte har sett på 
många håll. 
 Ingenstans kan människor 
mötas utan att viljorna går 
isär men i Pasac verkar de ha 
hittat en grund utifrån vilken 
samtalen kan föras och ge-
mensamma beslut fattas. Vi 
fick höra ett exempel på att 
ett arbete gått i stå, men då 
fanns också en analys över vad 
som hänt och tankar kring 
hur man borde göra framöver. 
Ibland är det kanske viktigare 
att kunna ta lärdom än att 
alltid göra rätt.
 I en liten stad som inte 
ligger långt från Pasac såg vi 
en kväll två killar utanför en 
bar. De stod och höll sig i var 
sin stolpe. De vajade fram 
och tillbaka och hade fullt 
sjå att hålla sig på benen – så 
fulla var de. I Pasac kom vi 
att tänka på dessa killar och 
vi frågade om där säljs mycket 

öl? Till vår stora förvåning 
fick vi då höra att byn beslu-
tat förbjuda all alkoholförsälj-
ning. De två barer som fanns 
fick stänga. Det blev mindre 
bråk och allmänt mycket lug-
nare. Pengarna kan användas 
till annat. Om någon åker till 
staden och köper så får det 
drickas i hemmet men supa 
ute eller sälja får de inte. Vi 
förstod att Miguel var en av 
de drivande krafterna bakom 
detta. Det är förmodligen inte 
något djärvt antagande att det 
finns få motsvarigheter i lan-
det till ett sådant förbud.
 För många barn på Gua-
temalas landsbygd har det 
länge varit svårt att få gå i en 
skola värd namnet. De 17 år 
som gått sedan fredsavtalet 
har medfört en förbättring 
och nu finns på många håll 
fungerande skolor upp till 
högstadienivå. Enligt officiell 
guatemalansk statistik har an-
alfabetismen de senaste tolv 
åren minskat från 32 till 17 
procent av befolkningen. FN-
statistik visar att fler kvinnor 
än män är analfabeter i landet. 
Eftersom gymnasieutbild-
ningen inte täcks av de stat-
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liga bidragen måste eleverna 
betala avgifter för att få fort-
sätta efter grundskolan. Långt 
färre har därför möjlighet att 
få en formell yrkesutbildning. 
I Pasac fanns för fem år sedan 
1  226 registrerade invånare. 
Idag har 147 av dessa yrkesut-
bildning varav dryga hälften 
genom det stipendiatprogram 
som Pasac styr och som Agni 
finansierar.
 En kvinna berättar:  
–  Jag är änka och har inte 
haft någon möjlighet att bidra 
till min sons utbildning. Utan 
Agni hade han inte varit lärare 
idag.
 En av ledarna i byn sä-
ger att många överger sina 
drömmar eftersom de inte 
har ekonomi att fullfölja sin 
utbildning. 
–  Vi vill heller inte att våra 
ungdomar ska tvingas åka till 
huvudstaden eller till USA 
och utsätta sig för de risker 
det medför. Vi behöver de 
unga här som en del i byge-
menskapen.
 Många i Guatemala emi-
grerar illegalt eller legalt till 
USA. Den största exportin-
komsten utgörs av bidrag från 
dem som skickar pengar hem. 
På många håll kan man se hur 
enkla hus byggs ut med nya 
cementblock som köpts för 
pengarna. En del har säkert 

inga planer på att åka hem.
 En flicka säger: 
–  Vad skulle det ha blivit av 
mig utan den hjälp jag fått att 
skaffa mig ett yrke?
 Samtalet med stipendie-
kommittén var intressant. 
Kommittén består av några 
äldre, erfarna ledare men ock-
så två unga personer, en man 
och en kvinna, som fått sin 
utbildning via programmet. 
–  Vi väljer ut de familjer 
som inte kan betala för sina 
barn och en majoritet av sti-
pendiaterna är flickor. I när-
heten av Pasac finns endast 
lärar- och ekonom utbildning 
och därför är man hänvisad 
till de utbildningarna. Peng-
arna räcker inte till bostad och 
resor till skolor längre bort. 
–  Nu står vi inför utma-
ningen att det inte längre 
går att hitta arbete för dessa 
yrkeskategorier. Vi och byn 
vill bredda programmet så att 
ungdomar kan utbilda sig till 
exempelvis sjuksköterskor el-
ler agronomer och lära sig om 
ekologiskt jordbruk. Men att 
fullfölja sådana studier kräver 
mycket pengar.
 En fråga de ställer sig är 
om kaffeodlingen på längre 
sikt verkligen är en god af-
fär. Tanken är att mer mark 
ska avsättas för produktion av 
livsmedel för lokal konsum-

tion. Just nu härjar i Guate-
mala en svampsjukdom som 
angriper kaffeplantan. Man 
beräknar att skörden i landet 
kommer att minska med hälf-
ten.
 Det var tydligt att kom-
mittén och säkert också byn i 
stort är beredd att tänka om 
och att tänka nytt. Målet är 
att säkra byns överlevnad och 
att finna former för att de 
ungdomar som vill bo kvar i 
byn ska få den möjligheten. 
 Jag började med att säga 
att jag blev imponerad av Mi-
guel. Miguel är ledare för byns 
utvecklingskommitté och 
känd för läsare av Agnis ny-
hetsbrev. Miguel var vår värd 
under besöket. Jag har mött 
så många ledare som är vana 
att bestämma och tala om för 
andra vad som är bäst och vad 
de ska göra. Miguel är ingen 
latinamerikansk macho. Jag 
fick bilden av en ledare som 
inte vill styra med egen hand. 
Han är mån om ett aktivt del-
tagande från byns invånare. 
Byn är väl organiserad och 
många deltar i besluten som 
handlar om byns liv. Jag är 
ganska säker på att Agni inte 
hade kunnat välja en bättre 
samarbetspart.

 Lars Filipsson
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Kliniken förevisas av föreståndare Sheila. Undersökningsrummen är enkla men fyller sin 
viktig funktion.

Biblioteket som startades med stöd från bland annat Agni har nu vuxit ordentligt.
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Bakgrund och 
Röda Korset 

Jag tog bussen till Gjirokas-
ter. Resan tar cirka tio tim-
mar i vardera riktningen men 
blev aldrig tråkig. Efter några 
timmars vila var det dags för 
det inbokade mötet med Ida 
Husi, chef för Röda Korset i 
Gjirokaster.
 Ida är den enda anställda 
på Röda Korsets kontor. Hon 
avlönas på hel- eller halvtid 
beroende på det ekonomiska 
läget. Till sin hjälp har hon 
volontärer från gymnasiesko-
lan. I Albanien uppmuntras 
elever att delta i det civila 
samhället och hjälparbete är 
mycket viktigt i ett land där 
man nästan inte har någon 
skattefinansierad social verk-
samhet. Inget socialkontor dit 
man kan gå om man behöver 
hjälp. Idas och volontärernas 
arbete skall tillgodose en stor 
del av behoven. Under den 
timme jag satt på hennes kon-
tor kom flera personer in och 
bad om något att äta. En av 

Besök i Gjirokaster 
i oktober 2012

dem var en storväxt yngling 
som kom med bussen från 
Athen, där han gått arbetslös 
i flera veckor. Han var mager, 
hungrig och bitter. Man kan 
inte nog betona hur viktigt 
vårt bidrag är. 
 Verksamheten som Fad-
derfriends och Agni finansie-
rar är består av ett fritids för 
barn från ”trasiga” familjer 
och dagverksamhet för äldre. 
De nya lokalerna är fina men 
små. Kommunen bidrar med 
hyra och värme men all verk-
samhet svarar Röda korset för 
med Fadderfriends och Agni 
som enda finansiärer. En stor 
del av Idas tid går till att för-
söka få ihop pengar. Hon sä-
ger att det är nästan hopplöst 
att få bidrag från företag och 
ännu mindre från vanliga in-
vånare eftersom nästan alla är 
arbetslösa. En viktig inkomst-
källa var tidigare pengar från 
dem som jobbade utomlands, 
men på grund av arbetslöshet 
i till exempel Grekland uteblir 
den inkomsten. 

Fritidshemmet och 
Äldrecentrum

Samordnare för projektet är 
Vasilika Kajtazi. Till sin hjälp 
har hon två sjuksköterskor 
och en städerska. Såväl barn 
som de äldre har tillgång till 
läkare vid behov. Del av lö-
nerna betalas av Fadderfriends 
och Agni, som också svarar 
för material och ett enkelt 
mellanmål under de fyra da-
gar i veckan som verksamhet 
pågår. 
 Ett trettiotal barn i åldern 
sex till tolv år är inskrivna. 
Läxläsning och övning i da-
toranvändning är prioritera-
de. Äldreprojektet omfattar 
44 personer. Många är hem-
lösa och pensionen uppgår 
till några hundra per månad. 
Fritidshemmets roll som vär-
mestuga är mycket uppskat-
tad. Servering av lunchsoppa 
har ännu inte kommit igång 
eftersom pengar saknas. Fad-
derfriends kommer att göra 
förnyade ansträngningar att 
hitta ytterligare sponsorer. 



Den 17 september, då man 
firade de äldres dag, lagade 
barnen mat för de äldre. Då 
fick också alla äldre prova ut 
nya skor.

Slutomdöme

Det är ingen tvekan om att 
våra bidrag till barn- och 
äldreprojekten i Gjirokaster 
gör stor nytta. Röda Korset 
gör ett fantastiskt arbete med 
tanke på att organisationen 
ensam till stor del svarar för 
finansieringen av kommunens 
barn- och äldreomsorg.  Fad-
derfriends och Agni gör det 
hela möjligt. Vi kan vara helt 
övertygade om att vi gör livet 
litet lättare för ett antal barn 
och äldre i ett av Europas fat-
tigaste länder. 

Margareta Wolf
Fadderfriends 

Texten är förkortad och 
bearbetad av redaktionen.
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Föreningen 
örjAnsgården Agni

returadress: C/o Nyström, Gra-
nitvägen 21 c, 752 43 Uppsala
postgiro: 7 73 73–9
 

Tidningen Agni
redaktör: Kristina Nyström, 070–
201 49 16, kristina_nystrom@
hotmail.com
Ansvarig utgivare: Bo Nylund, 
018–50 37 82, 070–680 58 29, 
bo.nylund@telia.com

Kontaktperson för Agni är Puck Bjelke 
Hoffman, telefon 018-51 68 20. Välkom-
men att höra av dig!
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