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INLEDNING

 
 

 

Praktik som en del av min utbildning var inte enbart ett försök att praktiskt tillämpa min 

kunskap på arbetsmarknaden utan även en försvarsstrategi. För mig har praktiken verkat 

underlättande då utvecklingen ifrån skolbänken till arbetslivet naturliggjordes. 

Arbetssökandeprocessen grinar inte längre elakt emot mig ifrån en närbelägen framtida plats, 

utan jag kan nu se relationen emellan självpresentation och utbildning klarare. Därmed 

kommer jag att kunna använda mina studier som ett individuellt kapital.  

     

Mitt val av praktikplats var biståndsorganisationen Hoppets Stjärna, Fundacion Evangelica 

El Buen Pastor (förkortat FEEBP, vilket är namnet på Hoppets Stjärnas argentinska 

avdelning på svenska översatt �Den goda herden�). Organisationsavdelningen är geografiskt 

belägen i staden Presidencia Roque Saenz Peña, provinsen Chaco, norra Argentina. Här 

bedrivs socialt biståndsarbete med minoritetsbefolkningen i området. Organisationen 

representerar och lyder under Star of Hope International (SOHI, Internationella Hoppets 

Stjärna) samt Tentmission (Tältmissionen) vilka i sin tur utför sina projekt i samarbete med 

SMR samt Sida.     

 

Praktikarbetet utfördes under 16 veckor vårterminen 2008 på ovannämnda plats perioden 

februari till juni månad. Handledningen fördes på en daglig och central nivå främst med 

organisationsordförande Kenth Gunnar Johansson men även med följande 

organisationsansvariga; Alba Sosa de Johansson, Silvia E. Pitra, Daniel Johansson, Luis 

Dante Gonzales, Lorena Gonzales, Alejandra Mongelo, David Johansson och Fernando 

Castro. 

 

Organisationens arbetsförhoppningar kan beskrivas som ett antidiskrimineringsarbete där man 

bland annat genom utbildning försöker föra den argentinska minoritetsbefolkningen ifrån ett 

utanförskap i fattigdom närmare en samhällsgenomsnittlig levnadsstandard. Samtidigt 

prioriterar man även bevarandet av kultur och tradition.  
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I praktiken ingick såväl kontorsarbete som arbete ute på fälten. En stor del av tiden 

spenderades med deltagarobservation vilket innebar att jag fick följa, iaktta och kommunicera 

med samtliga organisationsverksamma individer såväl icke-anställda som anställda. Detta för 

att kunna förstå dess arbetsuppgifter vilka i sin tur bidrog till en bättre förståelse av 

organisationens uppbyggnad och funktion. De praktiska uppgifterna rörde såväl kontorsarbete 

och undervisning såsom fältbesök och socialisation av både aktuella och historiska 

organisationsprojekt. Fadderverksamheten var en stor del av organisationsarbetet där 

översättning, registrering, fotografering och strukturering blev några av mina främsta 

ansvarsområden och arbetsuppgifter. En mer detaljerad beskrivning av praktik och 

arbetsuppgifter går att finna längre fram i rapporten. Bland bilagorna återfinnes även min 

praktikansökan, praktikplan samt organisationsintygelse för genomförd praktik.      

 

Mitt syfte och min målsättning med praktiken kan sammanfattas i två huvudområden. Då mitt 

val av språkinriktning inom Europaprogrammet är spanska var min ambition och förväntning 

att genom daglig praktik av språket driva min språkkunskap till en obehindrad förståelse. 

Genom en sådan förståelsenivå kan jag i framtiden arbeta och söka arbete som bygger på att 

dessa språkkunskaper innehas. Den andra delen av målsättningen rör utbildningens 

ämnesinriktning på etnologin eller kulturella studier. Genom att biståndsarbeta med en 

minoritetsbefolkning på en internationell arena kom jag både i kontakt med den argentinska 

majoritetskulturen såsom den argentinska minoritetskulturen men även med min egna svenska 

kultur. Därmed tillgavs jag möjligheten att praktisera och förstå hur min utbildning kan 

användas ute i det verkliga livet eller ute i arbetslivet.    
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INTRODUKTION SITUATIONEN ARGENTINA  
 

 
 

Bakgrundens relevans 
För att kunna sätta sig in i organisationsarbetets 

relevans och funktion måste man först vara medveten 

om den aktuella situationen i landet. Detta blir 

dessutom exceptionellt nödvändigt då det rör sig om 

diskrimineringsarbete och minoritetsbefolkningar då 

dessa aldrig kan ryckas ur sitt sammanhang utan 

måste förstås utifrån sitt lands historik. Jag tänker 

därför börja med att redogöra kortfattat kring 

Argentinas historia, geografi och 

samhällskonstruktion med fokus på provinsen 

Chaco. Detta är ett måste för att kunna betrakta 

situationen ur ett etnologiskt perspektiv.  

 

Argentina övergripande historik  
Argentina började sin moderna historia år 1516 

genom att spanjoren Juan Díaz de Solis �upptäckte� 

landsområdet genom viken La Plata i Rio de la Plata. 

Namnet Argentina kommer därför ifrån ordet 

�argento� som precis som �plata� betyder silver. 

Detta efter att de första upptäcktsresenärerna i 

området ska ha bytt till sig silver ifrån urinvånarna. 

 

Under 1500-talets början bär landets urinvånare på 

liknande minnen av förslavning och religiösa 

omvändelsebudskap som många andra 

spanskkoloniserade länder i Sydamerika. Under  
Bild 1 � Överblick Argentina  

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Argentina, 2008-06-03)              

República Argentina 

 
 

(Flagga) (Statsvapen) 

Nationellt valspråk: En Unión y Libertad 
(spanska för "i enighet och frihet") 

Nationalsång: Himno Nacional Argentino 

 

Huvudstad 
Buenos Aires 
 
34° 37´ S, 58° 22´ V 

Officiellt språk spanska (kastilianska) 

Statsskick 
President 
Premiärminister 

republik 
Cristina Fernández de Kirchner 
Alberto Fernández 

Yta 
 � Totalt 
 � Vatten 

 
2 766 890¹ km² (8:e) 
1,1% 

Folkmängd 
 � Totalt 
 � Befolkningstäthet 

 
39 537 943 (31:a) 
14,4 inv/km² (166:e) 

BNP (PPP) 
 � Totalt 2005 
 � Per capita 

 
$533 722 miljoner (22:a) 
$14 109 

Valuta argentinsk peso (ARS) 
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1700-talets senare hälft fördrevs hälften av Jesuiterna och en tid av anarki rådde fram till 

britternas invasion av Buenos Aires år 1806. Britterna fördrevs sedan på egen hand av stadens 

invånare och med Napoleons anfall av Spanien kunde en spansk-oberoende regering grundas i 

Buenos Aires den 25 maj 1810. Argentinas självständighet proklamerades sedan den 9 juli 

1816 med hjälp av befälhavare José San Martin som stred i frihetskrigens tät.   

 

Argentinas självständighet utmärktes dock inte av fred utan av våldsamma konflikter mellan 

Brasilien, Bolivia och Uruguay fram till år 1860. Därefter följde en tid av industriell 

utveckling, urbanisering, hög immigration och export av bland annat kött, ull och vete. År 

1912 infördes allmän rösträtt och folket började alltmer kräva sociala och politiska rättigheter. 

Men även därefter kämpade Argentina med interna mottsättningar emellan bland annat 

konservativa och liberaler samt politiker och militären. År 1946-1955 regerade Juan Peron då 

mest känd genom sin fru Eva �Evita� Perons sociala arbete. Han återkom sedan till 

presidentposten 1973 men avled 1974 och efterträddes av sin dåvarande fru Isabel Peron. 

1976 slogs hennes styre ner av militärjuntan vilkens diktatur varade fram till Falklandskriget 

och sedan 1983 har Argentina förblivit en demokrati med den idag, sedan 2008, regerande 

kvinnliga presidenten Cristina Fernandez de Kirchner.  

 

Argentinas självförsörjning baseras på export av produkter och dess råvarutillgång av bland 

annat petroleum och naturgas. Det är ett land med rika naturtillgångar, en enorm 

jordbruksverksamhet inriktad på export, en varierad industri och en välutbildad befolkning. 

Trots detta har landet lidit hårt under 1990-talet och i början av 2000-talet till följd av 

inflation, budgetunderskott, utlandsskulder och ett fortsatt starkt utflöde av valuta. Under 

2003 lyckades man vända ekonomin med hjälp av årets enorma exporteringsmängd dock är 

fattigdomen i landet utbredd och år 2001 levde 37 % av de Argentinska hushållen under 

fattigdomsgränsen. 

    

Argentina som väldens åttonde största land rymmer cirka sex Sverige och ett Danmark med 

sina 2 767 000 km². Inom landets sex olika naturregioner ryms en bred variation med Pampas 

slättland, Patagoniens halvöken, Mesopotamiens träskland, Chacos savann, Andernas berg 

och Sybokskogarna som påminner om vårt svenska klimat.  
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Regeringskris, bondeprotest och vägblockad mars 2008 
Den 13 mars 2008 begav jag mig tillsammans med organisationsledningen på en fältresa i 

representationssyfte till Santa Rosa i den argentinska provinsen La Pampa, och därifrån bar 

det vidare till huvudstaden Buenos Aires. Resan var beräknad till drygt en vecka men 

resulterade i att vi fastnade tre veckor i en landkonflikt utan att kunna ta oss hem till Chaco 

och Saenz Peña. 

   

Bondestrejken som lämpligt nog tog sin mera allvarliga vändning i början av mars 2008 pågår 

ännu när jag skriver detta i april månad samma år. Regeringen under den kvinnliga 

presidenten Cristina Fernandez de Kirchner, hustru till tidigare presidenten Nestor Kirchner, 

gås hårt åt i media och bland folket. �Cristina förrädare� står det skrivet på banderoller utmed 

vägarna och graffitin skriker på Buenos Aires tidigare så ståtliga historiska byggnader. På 

huvudstadens nyckeltorg �Plaza del Mayo� pågår nattligga och politiska uppgörelser vilka var 

kväll resulterar i ett allt blodigare utfall.  

 

Protesterna leds av Argentinas landsbygdsorganisationer vilka är emot regeringens 

exportavgift på livsmedel såsom främst soja och solrosolja. Kina har bett om mer soja men 

presidenten håller hårt på avgifterna för att uppmuntra till att andra grödor exporteras. Tvisten 

tog en ny vändning den 11 mars då regeringen meddelade att avgiften som nu är på 35 % ska 

höjas progressivt då världsmarknadspriset på soja stiger. Makarna Kirchners för en 

peronistisk och expansiv politik där peson har behållits på en låg nivå efter den allvarliga 

inflationen år 2001. Den aktuella politiken har fått omvärlden att ösa in pengar i landet i 

utbyte emot livsmedel. Jordbrukssektorn borde därför logiskt sett visa mer förståelse emot 

den regering som hjälpt landsbygden med en konkurrenskraftig växelkurs menar bland annat 

den argentinske justitieministern Anibal Fernandez i medieuttalanden. Baksidan av politiken 

är dock den högt stående inflationen som idag uppskattas ligga över 20 %.  

 

Protesterna går ut på att transporter innehållande bensin, säd, kött, mjölk och andra 

mejeriprodukter hindras inträdelse till städerna. Men såväl folket hindras genom att landets 

nyckelbroar och vägar blockeras av bönderna med traktorer, brinnande däck, tunnor och 

jordbruksredskap. Detta leder i sin tur till att det folk som förhindras sina 

förflyttningsmöjligheter på grund av de cirka fyrahundra vägspärrarna som satts upp runt om i 

landet förargar sig. Situationen beskrivs i nuläget som hätsk och aggressiv emellan bönder, 
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långtradschaufförer och civila vilket har lett till att militärstyrkan kallats in för att lugna ner 

stämningen. Genom att svälta ut städerna vill bönderna tvinga regeringen till reformer. 

Provinsen Chaco har exempelvis skurits av med hjälp av sin nordliga position helt ifrån den 

resterande delen av landet.  

 

Det ökade biståndsbehovet i och med konflikten märks tydligt inom min organisation och 

öppnade därmed inte bara mina ögon för hur bräcklig situationen i landet är utan visade mig 

också hur människor i nöd reagerar. Dessutom prövades min uthållighetsförmåga till det 

maximala då jag tvingades att hålla huvudet iskallt när det verkligen kom till kritan.    

 

Övergripande om provinsen Chaco 
Chaqu på quechua betyder �jaktmarken� då urinvånarna i området tidigare var jägare och så 

gott som levde på vildsvin, rådjur, tapir, bältdjur, bäver och struts. Det är i stort sett enbart 

dessa Latinamerikanska delar samt utmed Andernas bergskedjor som urinvånare (vardagligt 

uttryckt indianer) fortfarande lever och verkar. Provinsen Chaco är belägen i Argentinas norra 

del och sträcker sig in emot Paraguay med en yta på 99 633 km² där hälften består av savann 

och andra hälften av skog floder, laguner och vattendrag. Dessa torkar ofta ut under 

Argentinas sommarperiod september � juni och har då en stor inverkan på befolkningens 

självförsörjningsmöjligheter. Klimatet kan beskrivas som hett med varma somrar och torra 

vintrar. Där vintrarna aldrig blir riktigt kalla och somrarna kan nå upp emot 50ºC. 

Chacoprovinsen har en stadigt ökande 

befolkningsmängd men i större jämförelse är provinsen 

glesbefolkad. Genomsnittligt bor och lever cirka 10 

personer per km² men enbart 3 % av landets totala 

befolkningsmängd finns inom provinsen.  

 

Chacos minoritetsbefolkningar 
En nationell minoritetsbefolkning hänvisar precis som 

ordet till en befolkningsgrupp i minoritet till landets 

majoritetsbefolkning. Inom denna särskiljer man även 

på etnisk, religiös och språklig minoritet. Man bör även 

särskilja på minoritetsbefolkning och urbefolkning.  Bild 2 � Fältbesök i fadderfamilj (foto: Sonja Rosina Ayeb 

    april 2008) 
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Ursprungsinvånare hänvisar enligt International Labour Organisation (ILO 169) antingen till 

att �en folkgrupp med ursprung i ett område har trängts undan av en invandrande befolkning� 

eller att �befolkningen har bibehållit språk och kultur med aktuell geografisk förankring�. 

Således är indianer, aboriginer, inuiter och samer exempel på ursprungsbefolkningar. Genom 

rapportens gång kommer jag att hänvisa till de aktuella befolkningsgrupperna som 

minoritetsgrupp eller urinvånare. Detta eftersom det utav dem själva och inom landets 

kulturella kod anses diskriminerande att använda sig utav det indianbegrepp som vi annars är 

vana vid. Här går befolkningsgrupperna under det gemensamma namnet �los aborigenes� 

eller vid tal kring enskild individ �el hermano/la hermana� vilket på svenska skulle kunna 

översättas med �urinvånare� samt �brodern/systern�. För att undvika missförstånd eller 

förväxling med den Australiska urbefolkningen undviker jag att använda mig utav det spanska 

begreppet då det är snarlikt �aborigin�.  

 

Vilket tidigare nämndes så är urinvånarna i Argentina få efter återupprepade massaker på 

befolkningsgrupperna senast år 1924. Dessutom dröjde det ända fram till 1995 innan 

urbefolkningen legalt tilldelades samma rättigheter som de övriga invånarna i landet. I 

provinsen lever idag cirka en miljon människor av vilka cirka 50 000 klassas som urinvånare. 

De flesta av dem bor ute på landsbygden eller i förorterna såkallade �barrios� till Saenz Peña, 

Castelli och Machagi. Efter många år av diskriminering har befolkningsgrupperna tappat 

mycket av sin tidigare kulturella identitet genom exempelvis språkförlust och de flesta lever 

och verkar idag på samma sätt som Argentinas övriga invånare. På senare tid har dock arbetet 

för att bevara landets särskilda kulturer avancerats något. Förutom genom fristående 

organisationer såsom Star of Hope International drar nu även lite smått de argentinska 

myndigheterna sitt strå till stacken.     

 

Stammarnas sociala organisation strukturerades tidigare av skilda familjer eller släkter på 

vanligtvis 150 individer vilken leddes av en enväldeshärskande hövding. Ämbetet gick i arv 

och kontrollerades av de äldsta individerna i stammen. Äktenskapen var för det mesta 

monogamiskt uppbyggda men bland hövdingar kunde polygami förekomma. Idag är många 

stammar så gott som helt utrotade men andra finns kvar och försöker fortsätta sitt traditionella 

leverne. Toba-stammen är den som klarat sig bäst genom historien och därmed är 

organisationen kontakter med denna vanligast förekommande. Några av de kvarstående 

stammar i det Argentinska Chacoområdet är: 
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Mocovies 
Vilka huvudsakligen bor i de södra delarna av provinsen kring Colonia Pastoril, Tolderias, 

San Berando och Tigra. Gruppen bygger sin försörjning på att tillverka lerkrukor och andra 

souvenirföremål i lera dock med exceptionellt hög kvalité 

som sedan säljs på marknader i städerna. 

 

Tobas 
Är idag bosatta i centrala Chaco såsom kring Resestencia, 

Quitilipi, Machagi och Presidencia Roque Saenz Peña. 

Under kolonisationen var de kända för att tillverka en 

traditionell dryck av honung, majs och frukter eller för 

dess tillgång och användande av tobak. Detta är den  

grupp som organisationen Fundacion Evangelica - El 

Buen Pastor, Hoppets Stjärna arbetar mest med och den 

gruppen där rapportens huvudfokus kommer att ligga. 
Bild 3 � årlig musikfestival i tidigare  

minoritetsbefolkningsreservatet Quitilipi  

(foto: Jonathan Geronimo Johansson februari 2008) 
Mataco (Wichis) 

Återfinns framförallt i provinsens norra delar längst floden Bermejo såsom Suzalito, Tres 

Pozos, Sauzal, Tartagal och Wichi. Även de bygger sin överlevnad på att tillverka och sälja 

lerkrukor och olika vävnader eller smycken av växter.  

 

Levnadsstandard och vardag 
Urinvånarna i Chacoprovinsen kämpar sig igenom sin vardag där fattigdom, arbetslöshet och 

brottslighet är välkända begrepp. Till och från drabbas områdets redan ansträngda heta klimat 

av översvärmningar vilket så gott som slår ut befolkningens överlevnadsmöjligheter. Hur 

många människor som utan organisationens hjälp skulle stryka med vid dessa naturkatastrofer 

är omöjligt att beräkna. Klart står dock att samtliga skulle leva under betydligt värre 

förhållanden eller omständigheter utan organisationens hjälpinsats.   

Ett exempel på organisationens förebyggande hjälpinsatser på ovanstående problem var ett 

projekt där man flyttade bebyggelsen från ett vanligt översvärmningsdrabbat område, vid 

namn Quitilipi, till ett nybyggt område med högre marknivån. 
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Ur ett kulturellt perspektiv är det viktigt att förstå att familjebegreppet bland aktuell 

minoritetsbefolkning bär på en helt annan betydelse än den vi är vana vid. Under ett och 

samma tak bor man vanligtvis minst tio personer. Här inräknas förutom föräldrar och 

syskonskara även far- och/eller morföräldrar, ogifta 

mostrar/fastrar och/eller morbröder/farbröder, ibland 

kusiner och sysslingar samt arbetande i hushållet med flera. 

Dessutom inräknas djuren såsom katter och hundar men 

även hönor och hästar till familjen såsom fullvärdiga 

familjemedlemmar då de drar sin del till hushållet. 

 

Husens konstruktion varierar mycket brett i standard. De 

hus som organisationen bygger är av tegel med plåttak samt 

dörr och fönster i varierande storlek. Dessa hus innebär en  

betydligt högre levnadsstandard då de är lättare att hålla  

Bild 3 � Fältbesök för uppföljning av ett utav           rena samt  

organisationens  husbyggnadsprojekt. Bilden visar   skyddar emot 

familjens bostad före ombyggnation.                     klimat, insekter  

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)                                         och 

sjukdomar. Övriga huskonstruktioner varierar ifrån 

skjul i plåt eller trä med jordtrampat golv till 

pinnväggar sammanfogade av lera eller plastpåsar 

med tak av tjärad kartong.       
Bild 4 � Färdigt resultat av organisationens huskonstruktion 

går att beskåda på denna bild. (foto: Sonja Rosina Ayeb 

april 2008)  

Försörjningssätten berör alltifrån boskapsförsörjning till mekaniker då försäljning av tjänster 

är det vanligast förekommande. Arbetslösheten är dock vitt utbredd och många familjer 

saknar jobb fullständigt då kvinnorna vanligtvis stannar hemma med de minsta barnen. 

Arbetsdiskrimineringen spelar här en avgörande faktor bland minoritetsbefolkningen och är 

anledningen till att många försöker överleva på att tillverka och sälja hantverk, lerkrukor, 

pilbågar och smycken. Denna form av försörjning kräver långväga resor till marknader eller 

turisttäta ständer vilket stör barnens skolgång antingen genom förflyttning eller att de lämnas 

ensamma med hushållssysslorna. Resultatet blir en spiraleffekt då barnen hålls hemma eller 

går mycket kort tid i skolan för att hjälpa till med hushållets försörjning och sedan saknar 

utbildning för att i framtiden kunna konkurrera på arbetsmarknaden. 
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Skolgången är uppbyggd i ett förmiddags- och ett eftermiddagspass där barnen delas upp och 

går i skolan antingen förmiddag eller eftermiddag. En 

gemensam skolbyggnad är även det ett relativt nytt 

begrepp i Saenz Peñas förortsområde som med hjälp 

av organisationens hjälp kunnat införas. Tidigare 

skedde undervisningen nämligen i någon lärares eller 

några enskilda elevers hem. Med påtryck ser numera 

staten till att skolans funktion med lärare, löner och  

Bild 6 � Besök i skolan �Luz y Fuerza� där man är i full     underhåll fungerar men tidigare låg detta inom  

gång med samhällskunskapsundervisningen.                        organisationens ansvarsområde. Med en mer ordnad 

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)                               skolgång har minoritetsbefolkningens situation 

förbättrats avsevärt då de flesta men långt ifrån alla idag är tvåspråkiga eller kan föra sig på 

spanska. Skolmaterial och skoluniform är ytterliggare en ekonomisk förutsättning som 

förhindrat många ifrån sin utbildning. Detta har resulterat i att mycket få studerar vidare på 

högskole- och universitetsnivå eftersom det skulle innebära en enorm utgift. 

 

De vanligast utspridda sjukdomarna i området är TBC, Diarré, Anemi, Reumatism, lepra, 

andningssvårigheter och tandlossning på grund av kalciumbrist. Detta är ett resultat av 

tätbebyggelse och en levnadssituation i alltför små hus i relation till antal boende. 

Sjukdomarna sprids på så sätt lättare med den minimala och bristfälliga kosten ökar riskerna 

än mer. Organisationen har därför förutom att de byggt ett ny hälsovårdscentral 

månadsåterkommande matutdelningar där torrmjölken är ett inslag som ökat barnens 

överlevnadsmöjligheter avsevärt. Vattendragningarna är också ett av de projekt som minskat 

sjukdomsfallen. I byarna saknades tidigare vattenledningar då organisationen påbörjade sitt 

arbete och folket tvingades vandra långa sträckor för att hämta vatten i smutsiga vattendrag 

vilket ökade sjukdomsrisken. Till en början byggdes därför vattentunnor som samlade upp 

regnvattnet och vid akut vattenbrist ringdes en tankbil in till området. Med hjälp av de lokala 

myndigheterna lyckades sedan Hoppets stjärna tillsammans med Sida dra vattenledningar ut 

till byn. En stor del av den fortsatta hjälpen vilar idag på fadderverksamheten där cirka tusen 

fadderbarn har faddrar i Sverige, Norge och Finland. 
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Upprätthållande av kultur och symbolik 
Ett av de ting som organisationen arbetar för är bevarande av tradition och kultur. För att 

förstå kultur som någonting mätbart vilket lättare går att ta på och analysera laddas ofta mat, 

hantverk och ritualer med kulturell betingelse. Detta sker 

såväl i våra �svenska� köttbullar som dansandet kring 

midsommarstången. Genom att bygga upp en 

gruppgemenskap kring dessa symboliska ting vilka anses 

speciella för kulturen avskiljs grupperingen och dess kultur 

ifrån andra kulturer. Därmed har en kollektivistisk 

gemenskapskänsla skapats och reproducerats. 

 

Ett av dessa ting bland urinvånarna är måltiden �amap� 

som består av fröskidor vilka torkas och stöts eller tuggas 

Bild 7 � Hantverksarbete på organisationens            som de är. yrkesskola �La Quinta� i Nam Qom.                        Måltiden 

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)                    äts ifrån 

ett gemensamt fat och sväljs inte utan läggs 

tillbaka på samma fat för att tuggas om och 

om igen. Den tankejargong som vi delar i 

västvärlden gällande privathygien tar sig en 

annan form här och jag bjöds ofta på stora 

och finare middagar där man delade på tre � 

fyra tallrikar eller glas. Detsamma gäller den  
Bild 8 � Lorena Gonzales dricker mate på organisationens huvudkontor.  
såkallade �mate-drycken� som är ytterliggare (foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008) 

ett ting vilket laddats med stark kulturell symbolik. Mate är ett te som dricks ur en urholkad 

träkopp (kalebass eller bombilla) vilken fylls till bredden med yerbaväxt och hett vatten. 

Tedrycken dricks sedan med hjälp av ett filtersugrör i metall. Drycken har ersatt den tidigare 

fredspipan och skickas runt på samma sätt vid gemenskapssamlingar. 
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REDOGÖRELSE AV ORGANISATIONEN STAR OF HOPE 

INTERNATIONAL 
  

 

Historia och bakgrund 
Hoppets Stjärnas grundare Erik Gunnar Eriksson öppnade år 1970 sitt första barnhem 

�Estrella da Esperanca� i Monte Carlos Brasilien. Detta efter att en pojkens mor lagt sin sjuke 

son i hans armar och bett honom om hjälp då barnet var mycket sjukt. Fadern hade dött 

tidigare och modern kunde med nöd och näppe försörja de övriga barnen som inte var i behov 

av extra medicinering. Huset där de bodde saknade vattenledningar och avloppssystem medan 

modern själv saknade utbildning och jobb. Detta resulterade i Hoppets stjärnas första barnhem 

vilket är det projekt som sedan namngivit organisationen. Paulo Barbosa dos Santos och hans 

två äldre syskon var några av de första som fick ett riktigt hem genom organisationen och 

idag jobbar Pablo som maskinsansvarig på ett av Brasiliens största fruktföretag. Han är en del 

i processen som driver landets utveckling framåt och ger dess invånare en bättre 

levnadsstandard. Därmed är den ovannämnda 

situationen ett lyckat exempel utifrån organisationens 

grundläggande ambition och målsättning. Det vill säga 

att genom enskilda individer skapa ringar på vattnet för 

hela landets utvecklingsprocess. Denna 

utvecklingsmodell bygger på att vi alla är en del i en 

och samma samhällsstruktur. För att kunna påverka och 

förbättra livet för barnen som är en del i 

samhällsstrukturen måste arbete även ske med de 

individer, grupper och samhällsmiljöer som barnen är       Bild 9 � Hoppets Stjärnas utvecklingsmodell 

beroende av. Detta för att arbetet ska få ett så bestående   (http://www.hoppetsstjarna.se/portal/page?_pageid= 

och produktivt resultat som möjligt ur ett                   97,70687&_dad=portal&_schema=PORTAL,  

framtidsperspektiv.                    2008-06-07) 

 

Presentation och översikt  
Star of Hope International (SOHI) på svenska Hoppets Stjärna är en politiskt och religiöst 

oberoende organisation då den istället grundar sina värderingar på alla människors lika 

rättigheter. Organisationen utför biståndsarbete men arbetar även för att de behövande ska nå 
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ett socialt och ekonomiskt oberoende. Fokus läggs på barnen och dess omgivning då de är 

mänsklighetens framtid. �Hopp gör skillnad� lyder organisationens slagord då man menar att 

hjälpen som de bistår med ger folket möjlighet att hjälpa sig själva. Genom kunskap bygger 

man upp en levnadsvardag med ett oberoende samt demokratiskt utvecklingstänkande. 

Organisationens arbete lägger på så sätt grunden för hopp om en bättre framtid. 

 

Dess mat-, hälso- och skolprojekt når ut till uppemot 30 000 barn runt om i fyra av världens 

kontinenter. De uppemot 200 olika aktuella projekten återfinnes förutom i Argentina även i 

Brasilien, Colombia, Haiti, Trinidad, Filipinerna, Rumänien, Rwanda, Ghana, Kenya, 

Lettland, Vitryssland, Ukraina, Ryssland och Kina. Utvecklingsprojekten stödjer även 

indirekt de vuxna individerna samt barnens byar eller hemorter då exempelvis 

utbildningsmöjligheterna ger frukt på längre sikt.  

 

Förutom att organisationen har givit direkt bistånds och katastrofhjälp i ett femtiotal mindre 

och större katastrofer arbetar organisationen med upplysning och medvetenhet av 

världssituationen bland barn och vuxna i västländer. Ett av dessa projekt går under namnet 

�Starkids� vilka bidrar med gratis utbildningsmaterial till bland annat danska, svenska, 

norska, finska och amerikanska skolor. 

 

För att nämna några utav organisationens alla projekt ingår bland annat; förskole- och 

fritidscenter, grundskole- och mellanstadieutbildning, byutvecklingsprojekt, utbytesstudier, 

gatubarnsprojekt, kunskapsutbyte, projekt till förmån för handikappade, rehabilitering för 

offer av radioaktiv strålning, hälsocentersprojekt, barnhem, specialskolor, opinionstärkande 

projekt samt direkt katastrofhjälp. 

 

Ekonomi och struktur 
Den svenska avdelningen av Hoppets Stjärna tilldelas sitt största ekonomiska stöd av enskilda 

individer och faddrar men även företag, skolor, Radiohjälpen, Sida och Svenska missionsrådet 

har en bidragande del. Varje år omsätts cirka 60 miljoner kronor av vilka 80 % kommer ifrån 

enskilda personer och 10 % ifrån Sida, Svenska missionsrådet och Radiohjälpen. Vid sidan 

om sker även insamlingar i Danmark, Finland, Norge och USA. 
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På det svenska huvudkontoret i Kärrsjö Örnsköldsvik arbetar ett tjugotal personer med 

fadderfrågor, administration och ekonomi. Utifrån stockholmskontoret sköts sedan 

information, marknadsföring och bistånd. 

 

Hoppets Stjärna har som många andra biståndsorganisationer ett 90-konto samt ett 

kontrollerat bank- och postgirokonto vilket lyder under Stiftelsen för insamlingskontroll. 

Detta innebär exempelvis att maximalt 25 % av insamlat medel får gå till administration, 

information och marknadsföring. Därmed går direkt 75 % eller mer till hjälpverksamheten. 

Angående de olika projektländerna så har organisationen dessutom avtal med de lokala 

samarbetsorganisationerna vilka följs upp och granskas rutinmässigt av biståndsrevisionen. 

Förutom stiftelsen för insamlingskontroll granskas även Hoppets Stjärna i Sverige av 

revisionsbyrån KPMG och i mottagarländerna granskas räkenskaperna av auktoriserade 

revisionsbyråer som finns på plats. 

 

Fadderverksamheten  
Hoppets Stjärna bygger således i stort sett hela sin arbetsverksamhet på de cirka 20 000 

faddrar och givare till insamlings- eller biståndsorganisationen. De insamlade medlen används 

sedan med fokus på fadderbarnens utbildning och närmiljö. Mera detaljerat så byggs bland 

annat skolor utefter behov. I flera länder saknas förskolor och i andra grundskolor eller både 

och. I exempelvis Östeuropa saknas ofta skolor för barn och ungdomar med handikapp. 

Faddergåvorna täcker dessutom omkostnader såsom; skolmaterial, matkostnader, lokalhyror, 

löner och fortutbildning till lärare och personal. Inom närmiljön ingår ting som 

bostadsförbättring, tillgång till rent vatten, 

försörjningsmöjligheter samt arbete med samhällets och 

myndigheternas attityd i problemfrågorna. 

 

Ett fadderbarn kan ha upp till tre faddrar vilket delar upp 

månadsavgiften och har därmed visat sig vara 

progressivt gynnsammare. Verksamheten följs  

Bild 10 � Nyfikna grannpojkar tittar förbi.                       regelbundet upp genom besök ifrån organisationens  

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)                           huvudkontor i Sverige då policyn kring korruption och 

redovisningsskyldighet är densamma i moder- som i projektländerna. Till de enskilda 

faddrarna tilldelas barnens personuppgifter, foto, födelsedata, kontaktuppgifter samt 
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information kring land och projekt. Till by- hjärte- eller 

projektfaddrarna skickas fotografier på barn vilka 

representerar projektet samt information kring situationen. 

Antal utskick varierar ifrån land till land och projekt till 

projekt men är något emellan 4-12 stycken/år exklusive de 

organisationsinformerande 

utskicken. Fadderskapet är 

inte bindande på något sätt 

utan går att säga upp när som 

helst. Även hur länge man   Bild 11 - Cykeltur (foto: Sonja Rosina Ayeb mars -08)  

väljer att stödja ett fadderbarn är individuellt ifrån person till 

person. Vissa barn väljer exempelvis att studera vidare på 

universitetsnivå och kan därför få stöd längre än andra. 

Uppsägande av stöd till ett fadderbarn sker annars vanligtvis vid 

Bild 12 � Väntan (Sonja Rosina Ayeb        exempelvis flytt eller projektslut. Faddrarna erbjuds då alltid 

mars 2008)                                                     ett nytt fadderskap då det sällan råder brist på barn  

    som är i behov av stöd. 
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PRESENTATION AV FUNDACION EVANGELICA EL BUEN 

PASTOR 
 

 

Historia och bakgrund 
Missionären Kenth Johansson grundade år 1980 �Fundacion Evangelica El Buen Pastor� då 

han sedan 1972 representerat svenska Tältmissionens och Hoppets Stjärnas 

byutvecklingsprogram i Argentinas provins Chaco. Syftet med organisationen är att uppnå de 

målsättningar som Hoppets Stjärna satt upp för att få dem som lever under fattighetsgränsen 

med barnhem, daghem, skolor, jordbruk-, vatten-, husbyggnadsprojekt samt hälsovård. 

Arbetet innebär även ett antidiskrimineringsarbete för att minska klyftorna emellan 

majoritets- och minoritetsbefolkningarna i landet. På senare tid har arbetet underlättats något 

då de argentinska myndigheterna börjat få upp ögonen för landets situation och dra sitt strå till 

stacken genom att stödja organisationen. Arbetet riktas främst emot den yngre delen av 

befolkningen genom fadderverksamhetsprojekten men härmed hjälps även indirekt de vuxna 

vilket är moderorganisationens målsättning och förhoppning.  

 

Verksamhet och struktur 
Organisationen är baserad på en styrelse där samliga även är anställda eller arbetar och är 

delaktiga i projekten. I nuläget ser styrelsen ut på följande vis: 

 

Styrelsen för Fundacion Evangelica El Buen Pastor 
Ordförande:  Kenth Johansson 

Vice ordförande: David Johansson 

Sekreterare:  Silvia E. Pitra 

Vice sekreterare: Alicia Alvares 

Kassör:  Alba Sosa de Johansson 

Vice kassör:  Roberto Gomez 

 

Jag tänker börja med att beskriva organisationens verksamhet och arbete övergripligt (en 

överblicksmall finns att skåda i rapportens slut som bilaga 1) för att sedan gå in på en mer 

individuell nivå med arbetsplacering och ansvarsområden. Organisationens arbete delas in i 
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åtta huvudområden vilka är: evangelisation, social utveckling, hälsovård, mänskliga 

rättigheter, koordination och kommunikation, administration, utbildning och slutligen 

yrkesskolan. För att förstå organisationens funktion går 

jag igenom och förklarar varje delområde för sig.  

 

Delområde 1 � Evangelisation 
Evangelisation och själavård bär upp en stor del av 

organisationens funktion och arbetsverksamhet. Flera av 

de anställda däribland grundaren och 

organisationsordföranden är predikande pastorer i stadens 

kyrkor och det är ofta här som den första kontakten med 

de behövande sker. Då organisationen är religiöst 

obunden verkar och når självklart biståndsarbetet med  

Bild 13 � Änka sedan igår                         dess projekt ut till samtliga behövande individer oavsett 

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)                        religiös tillhörighet. I detta delområde bör man dock 

tänka till landets romerskkatolska religiösa tillhörighet. Helgonkulturen uppenbarar sig utmed 

städernas gator och byar med såkallade helgonaltare vilka invånarna besöker för att lämna 

böner eller budskap. Religionen innehar en mycket stark del i det vardagliga samhällslivet och 

är någonting väldigt annorlunda i jämförelse med det jag i Sverige är van vid och känner till. 

Inom delområdet ingår förutom predikan i kyrkorna även bibelstudier, bibelskola och andra 

kyrkorelaterade evenemang. Men denna avdelning innebär också att man förmedlar ett 

alternativt leverne eller ger en möjlighet till nystart för dem där fattigdomen och 

arbetslösheten har fört med sig kriminalitet, våld, prostitution, alkoholism eller drogmissbruk. 

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Kenth Johansson   Evangelistbesök 

Alba Sosa de Johansson   Bibelstudier 

Pablo Johansson   Pablo VI 

    Nam Qom  

Medhjälpande inom avdelningen är:  Nala 

Fernando Castro   Regiones 

Övriga pastorer 

Evangelister/Volontärer 
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Delområde 2 � Social utveckling 
Även denna organisationsavdelning inriktar sig på kontakter med lokalbefolkningen. En stor 

del av detta arbete innebär hembesök och samtal med folket i byarna medan den andra delen 

kräver att det finns personal som tar sig tid att mottaga och samtala med dem som söker sig 

till organisationens huvudkontorsbyggnad. Inom denna avdelning innefattas akut- eller 

katastrofhjälp till de mest behövande. Exempel på sådana projekt kan vara husbyggen till dem 

som lever under sådana former att vardagsrutinen omöjliggörs. Detta kan vara till följd av en 

såpass låg levnadsstandard att man saknar vatten eller fungerande toalett. Avdelningen 

innefattar många gånger enorma frustrationer och svårigheter då organisationspolicyn för 

bidragsutdelning riktas ifrån faddrar till fadderbarn. Det råder nämligen aldrig brist på akut 

behövande som söker sig till organisationen. Därmed är det inte alltid så lätt att förklara 

varför grannens barn är fadderbarn och mottar återkommande biståndshjälp medan denna 

familj inte tilldelas någonting. Självklart går det inte måla verkligheten i svart och vitt utan 

många gånger gör man på organisationen sitt bästa för att tänja på gränser och hjälpa så 

många som möjligt.              

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Pablo Johansson   Pablo VI 

Lorena Gonzalez   Nam Qom 

Alba Sosa de Johansson   Nueva Poblacion 

Silvia E. Pitra   Akuta Projekt 

     

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Dante Gonzalez 

Fernando Castro 

 

Delområde 3 � Hälsovård 
Avdelningsområde hälsovård rymmer en bred innefattning där arbete både sker förebyggande, 

uppföljande och direkt genom vård av sjuka eller behövande. När det gäller förebyggande 

arbete har organisationen med regeringens hjälp byggt och driver en hälsovårdscentral där 

Doktor Roberto Gomez verkar och ansvarar som organisationsanställd. Innan byggnationen 

hade man en mindre byggnad i en av byarna men storleksmässiga och hygieniska problem 

såsom smuts på grund av vattenbrist resulterade många gånger i att besök där snarare 
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försämrade situationen för patienterna. På senare tid har man till och med köpt in och fått 

tillgång till mammografi- och kuvösutrustning. Inom denna ansvarsavdelning innefattas också 

hälsouppföljning av fadderbarnen. En gång per år vägs, mäts och fotograferas fadderbarnen 

för att kontrollera att de får ta del av den mat som delas ut vid de månadsåterkommande 

matutdelningarna på yrkesskolan i stadens by Nam Qom. I förebyggande syfte innehåller 

alltid matpaketen torrmjölk då tandlossning på grund av kalciumbrist länge har varit och 

fortfarande är ett problem bland minoritetsbefolkningen. Då det gäller direkt hälsobistånd kan 

detta exemplifieras av de fadderbarn som på grund av olika handikapp är i behov av extra 

medel såsom rullstol, kryckor eller något så enkelt som glasögon. 

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Roberto Gomez   Förebyggande hälsovård  

Silvia E. Pitra   Handikappade 

    Projekt och programuppföljning 

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Alba Sosa de Johansson 

Fernando Castro 

 

Delområde 4 � Mänskliga rättigheter 
Inom detta avdelningsområde lyfts frågan kring 

mänskliga rättigheter och alla likas värde oavsett 

ursprung, kön, sexuell läggning eller ålder fram. 

Organisationens huvudinriktning gäller till största del 

barnens och ursprungsbefolkningens rättigheter då det 

är här som det återfinns störst brister. En stor del av 

detta arbete går till att informera befolkningen om  Bild 14 � Längtan (foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)  

exempelvis alla barns rätt till skolgång. Men ännu ett steg i arbetet är att möjliggöra denna 

rättighet. Det kan handla om barn som då de saknar skoluniform eller än värre skor inte kan 

bege sig till skolan. I andra fall handlar det om att diskutera med de familjer där barnen 

istället för att gå i skolan arbetar för att hjälpa till i familjeförsörjningen. I det senare fallet 

fungerar organisationens matutdelning och fadderverksamhet som en draghjälp. Att barnen 

närvarar och avslutar sin obligatoriska skolgång är nämligen ett krav för 

fadderbarnsinskrivning vilket ger tillgång till matpaketen. Två stora projekt i frågan är 
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daghemmet �Nazaret� i Resistencia och uppehället �El Refugio� beläget i Santa Monica 

Saenz Peña. Nazaret fungerar som ett fritidshem vilket byggdes för att underlätta 

försörjningsmöjligheterna för alla de ensamstående mödrarna i området. Med tiden har detta 

projekt även verkat som en räddning för många barn ifrån gatornas droger, vapen och 

våldsamheter. �El Refugio� verkar för de barn som återfinner sig i just dessa situationer. 

Gatubarn och drogmissbrukande minderåriga men även barn boende i otrygga 

familjeförhållanden bestående av sexuellt utnyttjande, misshandel med mera kan här finna sin 

fristad. På senare tid väljer man dock mer och mer att fosterhemsplacera barnen framför en 

barnhemslösning då detta fungerar bättre för barnen ur ett framtidsperspektiv. Men området 

fungerar ännu som en slags utslussningslokal i och med fosterhemsplaceringen. Dessutom 

driver man idag en mängd mindre fritidsprojekt på El Refugio för att underlätta 

levnadsmöjligheterna för många svårt lidande barn. I denna arbetsavdelning ingår dessutom 

alla de projekt som är till för att motverka arbetsdiskrimineringen emot 

ursprungsbefolkningen.     

         

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Lorena Gonzalez   Nazaret   

Fernando Castro   El Refugio 

    Fadderbarn 

    Lokalbefolkningen 

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Silvia E. Pitra 

Dante Gonzalez 

 

Delområde 5 � Koordination och kommunikation 
Avdelningen rymmer en bred inriktning av bland annat kontakter genom rapporter och 

information till Hoppets Stjärna i Sverige men även det hästjobb som kommunikationen 

mellan faddrar och fadderbarn innebär med översättning och regelbundna utskick. 

Fadderverksamhetskommunikationen ansvarar främst Daniel Johansson för vilken når sin 

kulm med jul- och nyårsutskicken. Organisationsordförande och vice ordförande sköter 

istället mycket av kommunikationerna med moderorganisationen i Sverige och internationellt. 

Men de ansvarar även för att upprätthålla relationen till andra organisationer och fundraising 

eller insamlingar. En annan viktig del rör Internetfaddrarna vilka har inneburit en enorm 
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utvecklingsmöjlighet för organisationen. Dessa ansvarar Pablo Johansson för och området 

sköts vid sidan om de traditionella faddrarna.   

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Daniel Johansson   Ledning 

David Johansson   Nationella/Internationella Rapporter 

Kenth Johansson   Nationell/Internationell Information 

    Organisationsutbyte  

    Insamling och fundraising 

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Pablo Johansson 

Alba Sosa de Johansson 

Silvia E. Pitra 

Alejandra Mongelo 

Roberto Gomez 

 

Delområde 6 � Administration 
Den ekonomiska delen av administrationen sköter och ansvarar organisationens revisor 

Alejandra Mongelo. Var och en utav de anställda på organisationen har sitt eget bankkonto 

där varje uttag redovisas, kvitteras och bokförs i separata pärmar. Samtliga utbetalningar förs 

in i ett datasystem där kvittona sorteras och tilldelas varsitt nummer vilket sedan redovisas för 

moderorganisationen i form av ett dataregister. Utbetalningarna rör ting såsom inköp till olika 

organisationsprojekt eller enskilda biståndsbidrag till individer som står utan mat, 

skolmaterial etc. Förutom den ekonomiska delen av administrationsdepartementet ryms här 

all den strukturering och det arbete som krävs för organisationsredovisningen. Samtliga 

ärenden och fadderbarn dokumenteras, fotograferas och arkiveras så att organisationen har ett 

fundament att bygga sina utbetalningar på. Häri innefattas dessutom underhållning av projekt 

och lokalsbyggnader såkallad allmän underhållning. 

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Kenth Johansson   Administration 

David Johansson 

Alejandra Mongelo 
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Silvia E. Pitra 

 

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Adolfo Maras 

Dante Gonzalez 

Fernando Castro 

Alejandra Mongelo 

 

Delområde 7 � Utbildning 
En av Hoppets stjärnas ambitioner har redan berörts 

under området för mänskliga rättigheter och lyder 

�alla barn har rätt till att gå i skolan�. Detta område är 

ett av organisationens huvudfundament och bör därför  Bild 15 � Bästisar (foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008) 

beröras grundligare. Hoppets Stjärna och därmed även FEEBP garanterar att samtliga dess 

fadderbarn eller bidragsmålgrupper fullföljer sin grundskolgång. Detta sker bland annat 

genom att bidrag såsom matpaketen tilldelas i utbyte emot att barnen studerar. Varje termin 

kontrolleras detta genom att fadderbarnen lämnar in sina betyg till organisationens 

utbildningsansvarige vilka arkiveras under vart barns namn. Förutom matpaketen står 

utbildningsstipendierna för en stor del av organisationens bidragsutbetalning. Summan 

varierar beräknad utifrån behov såsom utbildninginriktning och utbildningsnivå. Det är 

självklart dyrare att studera på universitetsnivå än grundskolenivå och vissa utbildningar 

såsom datakunskapsutbildningar eller läkarutbildningar kräver inköp av mer material än andra 

utbildningar. Vid varje matutdelning eller rutinmässig kontakt med fadderbarnen finns alltid 

organisationens socialsekreterare och studievägledare Silvia E. Pitra på plats för att diskutera 

och ge råd till varje individ i dess utbildningsprocess. Hon finns även tillgänglig dagligen på 

organisationens huvudkontor för dem som behöver lite extra råd. Här finns också 

organisationens egenskapade bibliotek samt möjlighet till att använda datorer, Internet eller 

skriva ut arbeten. Tacks vare organisationens arbete kan Argentina nu inomkort stolt 

presentera sin första lärare i tobaspråk, arkitekt och hjärnkirurg med minoritetsursprung. Ett 

annat stort projekt är den tvåspråkiga skolan CIFMA som med hjälp av tvåspråkigt 

undervisande lärare bland annat i spanska och toba når ut till en större folkmängd samtidigt 

som språk och kultur bevaras. Man har även ett kulturellt utbytesprogram med Buenos Aires 
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samt ett antianalfabetismprojekt där vuxna genom ordnade kurser ges möjligheten att läsa upp 

sina grundskolestudier.     

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Silvia E. Pitra   Fadderbarn  

Alba Sosa de Johansson   Kulturellt utbyte 

    Stipendium 

    Personliga skolstödskontakten 

    Bibliotek 

    Arbete emot analfabetism 

Medhjälpande inom avdelningen är:  

Pablo Johansson 

Fernando Castro 

 

Delområde 8 � Yrkesskolan 
Det sista delområdet har en hel byggnad för sig själv vid namn �La Quinta� där olika projekt, 

program och kurser utförs. Här hålls bland annat ett program i datakunskap, en köksskola 

samt kurser i vävnad, sömnad, stickning, skrädderi, hantverk, mureri, bygg och trädgård. De 

fadderbarn som inte kan tänka sig att studera vidare på universitetsnivå efter 

grundskolestudierna får här en möjlighet att yrkesinrikta sig genom en kortare praktisk 

utbildning. Dessa projekt rör inte enbart fadderbarnen utan alla har en möjlighet att söka till 

kurserna dock sker intagningen utefter behov och allting begränsas alltid utefter ekonomiska 

medel. Organisationen arbetar för även att de barn som saknar faddrar ska kunna få en 

möjlighet att studera vidare. Man gör så gott man kan med att kompensera de barn som vill 

men inte har en ekonomisk möjlighet att studera vidare. På samma sätt finns det fadderbarn 

som innehar den ekonomiska möjligheten men saknar ambition och vilja för att fortsätta sina 

studier. Att låta dessa situationer ta ut varandra är ett sätt att skapa en möjlig lösning på 

problemet. 

 

Huvudansvariga för avdelning är:  Aktuella projekt i delområdet är:  

Alba Sosa de Johansson   Diverse kursutbildning  

Elsa Goy    Yrkesutbildning 

Silvia E. Pitra 
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Medhjälpande inom avdelningen är: 

Jose Maria Casco 

Ana Maria Lopez 

Virgilia Cabrera 

Selsa Diaz 

Laureano Sanchez  

  

Personalbeskrivning  
Då organisationen El Buen Pastors personalstyrka 

begränsas till 18 individer medför det inga större 

problem för mig att i detalj beskriva var och ens  Bild 16 � Spanska översätts till toba, David Johansson och 

arbetsuppgifter. Jag väljer att dela upp dem i två  Fernando Castro. (foto: Sonja Rosina Ayeb mars 2008) 

geografiska huvuddelar utefter de som arbetar på huvudkontoret i staden och de som arbetar 

på yrkesskolan belägen i förorten Nam Qom. Förutom den nedan redovisade personalen så 

tillkommer doktor Roberto Gomez och engelskalärarinnan Alicia Alvares vilka sitter i 

styrelsen men inte arbetar dagligen eller är anställda av organisationen. Sedan existerar dem 

som arbetar dagligen i organisationen men under en begränsad tid såsom jag under min 

praktik eller de som stannar till i staden för att volontärarbeta. Dessa ryms tyvärr inte 

personligen vid namn i min rapport då denna saknar utrymme för detta.     

 

Delområde 1 �  Huvudkontor 
Kenth Johansson, heltid samt styrelseordförande 

Ifrån början utsänd 1972 av Tältmissionen som missionär. Ansvarar för aktiviteter i och med 

församlingar, konferenser, bibelskolor, resor för evangelisation, kontakt med 

pastorer/evangelister och deras familjer som får stöd av Tältmissionen eller Hoppets Stjärna. 

Kenth Johansson har på senare tid alltmer belastats med kontors- och 

organisationsadministration samt kommunikation. Detta innebär bland annat att hålla i 

trådarna för hur arbetsprogrammen ska utföras, undersöka och besluta vid särskilda 

förfrågningar samt i bidragsfördelningen. Kommunikationen emellan de olika avdelningarna 

på Hoppets Stjärna sker främst via Internet vilket innebär att mycket tid spenderas på 

kontoret. Han är också projektledare vid byggnationer eller utförande av olika projekt, som 

projektrapporterare står han för redovisningen på svenska och är informationsunderrättare till 
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moderorganisationens tidning och faddrar. Dessutom tillkommer betydelsefulla aktiviteter 

som styrelseordförande. Kenth Johansson står även som dataansvarig vilket innebär att han tar 

hand om alla de frågor som uppstår, konfigurationer och uppkopplingar emellan datorerna, 

skrivare och back up. Men han skriver även ut checkar med betalningsorder som sedan 

styrelsens kassör granskar och skriver under.  

 

David Johansson, heltid och vice styrelseordförande 

Har tidigare studerat psykologi och engelska men arbetar nu som cellgruppsledare och 

musiker i församlingen. Som vice ordförande har han många aktiviteter att stå i precis som 

övriga styrelsemedlemmar. David Johansson har på senare tid börjat avlasta sin far Kenth 

Johanssons mångahanda kontors- och organisationsgöromål, såsom att hålla i trådarna för 

arbetsprogrammens utförande, undersöka, ta beslut vid särskilda förfrågningar samt 

bidragsutdelning. Mycket av kommunikationen blir per e-mail vilket gör att även han 

spenderar en stor del av sin tid på huvudkontoret. Precis som sin far är David även 

projektledare vid byggnationer samt vid utförande av olika projekt och projektrapporterare, 

informationsunderrättare etc.  

 

Alba Sosa de Johansson, heltid och första styrelsekassör 

Bistår mycket med organisationens kontakt med mottagare för stiftelse och kyrka. Många 

föredrar att komma och tala med henne vid behov och problem. Hon ansvarar inför allt som 

har med skola och undervisning att göra såsom funktion, relation emellan lärare och elever 

med mera. Detta innebär ofta att lyssna till behov och förmedla situationen till kontoret 

eller/och mission/givare i Sverige. Alba Sosa de Johansson är mycket aktiv i 

missionsverksamheten, speciellt bland barnen i de olika byarna där hon uppmuntrar och 

predikar i församlingarna. Hon ordnar ofta speciella evenemang och 

undervisningskonferenser såsom julfirande, barnens dag med mera. Hon bidrar även till en 

extra inkomstmöjligheter med församlingens bidragskampanjer och uppmuntrar lärarna på 

yrkeskolan att göra detsamma vilket har underlättat ekonomin avsevärt. 

 

Silvia E. Pitra, heltid, styrelsesekreterare och socialassistent/studievägledare 

Arbetar som socialassistent/studievägledare vid organisationen och har dessutom en 

betydelsefull funktion som stiftelsens sekreterare med projektbeskrivningarna samt social 

bakgrundsbeskrivning. Hon fungerar ofta som kontaktperson emellan stiftelsens personal och 

behövande då hon arbetar på en daglig nivå med barn och ungdomar i förorterna. Hon är den 
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som har möjlighet att ingripa vid sociala problem i hemmen på ett tidigt plan. På stiftelsens 

kontor håller Silvia E. Pitra alla uppgifter uppdaterade men besöker också skolor och familjer 

för att betala ut studiebidrag eller samla in elevintyg. Hon har kontinuerlig kontakt med 

samtliga och följer upp varje fall som sedan skrivs ned. 

 

Pablo Johansson, heltid 

Har studerat företagsadministration och avslutar inom kort sina bibelstudier. Han ansvarar för 

kommunikationen med Internetfaddrarna och skriver veckorapporter som publiceras på 

organisationens hemsida. Pablo Johansson är dessutom som pastor mycket aktiv i det andliga 

arbetet såsom söndagsskolans undervisning och kommunitärt utvecklingsarbete. Han har vigt 

sin själ i de sociala problem som alkohol, knark, ligor, prostitution och incest för med sig. 

Han ansvarar även för fotbollsskolan i staden vilken tillhör organisationen FEEBP. 

Fotbollslaget har bildats med barn och ungdomar ifrån stadens problemfyllda förorter vilket 

har visat sig vara ett riktigt team vinnare. Denna verksamhet står i nära relation till 

socialassistent Silvia E. Pitras hälsovårdskampanj. 

 

Daniel Johansson, heltid 

Ansvarar för fadderverksamhetens special-gåvor och har fullt upp med kommunikationen 

mellan faddrar och fadderbarn. Faddrarna är ofta otroligt trånande efter nyheter, kontakt, brev 

och foton. Brev och teckningar sänds och översätts vid behov från spanska till svenska eller 

ifrån svenska till spanska allting bekräftas således successivt. Under de perioder då breven 

anländer i massor såsom under jul och nyår ökar självklart trycket på hans arbetsuppgifter 

avsevärt då översättning, samtal och kontakt mellan barn och fadderfamilj blir extra 

angelägen.  

 

Lorena Gonzales, heltid 

Är dagligen verksam i det kommunitära utvecklingsarbetet i området. Hon deltar dessutom 

flitigt i det andliga och sociala församlingsarbetet. I Lorena Gonzales arbetsuppgifter på 

kontoret ingår bland annat att fotografera fadderbarnen och uppdatera alla uppgifter i 

dataprogrammet Newis. Hon gör även hem- och skolbesök till aktuella familjer med 

socialassistent Silvia E. Pitra och har sina bestämda ansvarsuppgifter vid matutdelningarna.  
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Alejandra Mongeló, heltid revisor 

Ansvarar som revisor för utbetalningar och bokföring, bankärenden och formulär, skattverket 

och LO, sjukkassor och det kommunala, skriver budgeter och redovisningar samt uppdaterar 

legala/officiella handlingar.  

 

Luis �Cheno� Dante Gonzales, heltid 

Arbetar och ansvarar dagligen för den praktiska kommunikationen mellan faddrar och 

huvudkontor såsom att skriva ut kuvert med adresser.  Luis �Cheno� Dante Gonzales 

aktualiserar även listor och sköter organisationsarkiven på fadderavdelningen samt har sina 

uppgifter vid matutdelningarna. Uppladdning av fadderbarnsfotografier i Newis samt utskick 

till faddrarna är andra ansvarsområden. 

 

Fernando Castro, heltid 

Har med sitt tobaursprung en god kontakt med minoritetsbefolkningen och fungerar som en 

mellanhand för organisationen. Han är aktiv i församlingen som pastor för över 140 

självständiga minoritetsgrupperingar där Kenth Johansson och Alba Sosa de Johansson samt 

Tältmissionen bidrar med diverse aktiviteter. Då Fernando Castro många gånger får fungera 

som tolk vid tillfällen då det saknas spanskakunskaper arbetar han både på kontor samt står 

till hands när det ringer på dörren för att filtrera ut behov, lämna ut skolmaterial eller ta emot 

betyg/intyg som fordras för att barnen ska kunna få hjälp. Han ansvarar dessutom för 

nerpackning av matpaket samt dess utdelning till fadderbarnen och går ärenden till post och 

bank. Han sköter brevkontakt med evangelister och utsändning av bidrag men ansvarar också 

för att det är städat ute som inne. Renskrivning av evangelistbrev är en annan arbetsuppgift då 

syfte och text inte alltid går ihop vid brist på spanska språkkunskaper. 

 

Adolfo �Gringo� Maras, deltid (pensioneras under min praktik) 

Sköter underhåll av byggnation, inventarier, bilar och reparationer till samtliga projekt. Han 

hämtar även varor för donation, transporterar förnödenheter vid katastrofhjälp och har sina 

ansvarsområden vid matutdelningarna. Dessutom anordnar Adolfo �Gringo� Maras till och 

från skolutflykter till den zoologiska parken i staden. Rådgivning och hjälp vid punktinsatser 

på Lantbrukskolan på �El Refugio� som drivs av före detta gatubarn är en annan 

arbetsuppgift. Ledare för detta projekt är dock Doktor Roberto Gomez som dessutom är 

pastor och sitter i styrelsen. Slutligen ansvarar alias �Gringo� för underhållningen på 

fotbollsskolan Star. 
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Delområde 2 � Yrkesskolan 
Laureano Sanchez, heltid 

Evangelist samt en nyckelperson gällande kommunikation då han är son till den nyligen 

avlidne och tidigare högt uppsatte urinvånarhövdingen. Han är dessutom pastor i 

Centralkyrkan i Sáenz Peña samt sköter yrkeskolan.  

 

Jose Maria Casco, heltid 

Har liknande funktion som Laureano Sanchez men bor och vaktar på grund av ökad 

brottslighet yrkesskolan och dess lokaler. Jose Maria Casco har som mest att göra under 

bibelskolan samt med projektet �Union de Culturas�, det utbytesprogram med skolungdomar 

ifrån Buneos Aires och ungdomar tillhörande minoritetsbefolkningen i staden. Han är 

dessutom förstaansvarig för underhållningen på yrkesskolan och dess lokaler. 

 

Elsa Goy, deltid lärarinna 

Undervisar i sömnad och slöjd som idag är en kurs på drygt 45 elever i alla åldrar. 

 

Ana Maria Lopez, kontrakterad timpeng 

Undervisar tillsammans med Elsa Goy eftersom man har kombinerat två kursverksamheter. 

Ana Maria Lopez verkar som en nödvändig länk i språk och kultur genom sin 

ursprungstillhörighet i minoritetsbefolkningen. 

 

Celsa Diaz, kontrakterad timpeng 

Undervisar i matlagning, bageri/konditori och näringsprogram som idag är en kurs på 30 

elever. 

 

Virgilia Cabrera, kontrakterad timpeng 

Undervisar i traditionellt urbefolkningshandarbete, stickning och vävnad som idag är en kurs 

på 20 elever. 

 

Martin Kizur, långtidsvoluntärarbetande  

Arbetar utvalda timmar med grönsaksodling och underhållning på yrkesskoleområdets 25 000 

kvadratmeter. 
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Min ursprungstanke var tidigare att här fortsätta med att gå in på organisationens ekonomiska 

uppbyggnad mera i detalj. I närmare eftertanke har jag dock beslutat mig för att den 

övergripande ekonomiska beskrivning som finns att läsa i kapitlet rörande Star of Hope 

International är tillräcklig. Då min utbildningsinriktning är kulturella studier eller etnologi och 

inte ekonomi, vilket jag berört mycket grunderligt i inledningskapitlet, väljer jag här istället 

att gå vidare till mina dagliga arbets- och ansvarsuppgifter under aktuell 

organisationspraktiktjänstgöring. 
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REDOGÖRELSE AV MINA ARBETSUPPGIFTER 
 

 

När det kommer till att beskriva praktikens genomförda arbetsuppgifter kom dessa att variera 

oerhört ifrån dag till dag mycket beroende på vem som var min handledare för dagen. 

Arbetstiderna måndag till fredag 8:30-12:00 samt 16:00-20:00 bestämdes redan innan avresan 

i och med att praktikplanen sattes samman. Det utföll sig med tiden på så sätt att 

förmiddagarna kom att ägnas åt kontorsarbete och eftermiddagarna åt fältarbete och diverse 

besök/studier. Skillnaden för mig i relation till någon som praktiserar på svensk hemmaplan 

var att jag tvingades anpassa mig till den argentinska siestan. Staden så gott som fullständigt 

dör varje dag mellan klockan 12:00 och 17:00. Man arbetar förmiddagen sedan är det lunch 

och siesta för att senare återgå till arbetet på eftermiddagen/kvällen och middagen äts vid en 

tid som vi i Sverige skulle associera med god nattsömn.  

 

Kontorsarbete 

Kontorsarbetet kom till en början att bestå utav 

enormt mycket läsande för att sätta sig in i 

organisationens verksamhet. Utbildning och 

genomgångar med de anställda låg därför på 

schemat de första veckorna. Detta var till en början 

mycket påfrestande för mig då all kontakt skedde på 

spanska och jag kände att jag ständigt tvingades ha     Bild 17 � Översättning och mate (foto: David Johansson                                     

öron, ögon och hjärna arbetande på högtryck.  mars 2008) 

Med tiden kom jag dock in i språket inte bara på ett sådant sätt att jag vande mig vid att 

kommunicera på ett språk som inte är mitt modersmål utan spanskan introducerade sig i mina 

tankar om dagarna och i mina drömmar om nätterna. Genomgång av organisationsstrukturen 

delades upp något där Kenth Johansson som min förstehandledare alltid fanns tillgänglig samt 

gick igenom allt i stort eller allmänt som jag behövde känna till om organisationen. Alba Sosa 

de Johansson instruerade mig både muntligt och praktisk i hur organisationen sköter 

bykontakt och hembesök. Daniel Johansson guidade mig igenom fadderverksamheten vilket 

kom att bli mitt främsta ansvarsområde då organisationen led brist på svensktalande. 

Alejandra Mongelo som organisationens revisor gick igenom den ekonomiska delen. Medan 

Silvia E. Pitra som socialsekreterare och yrkesvägledare hade grundliga genomgångar i hur 
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organisationen strukturerade upp sitt arbete med utbildning och mänskliga rättigheter samt 

hur organisationen rent praktiskt utför sitt sociala biståndsarbete. 

 

Fadderverksamhet 
Fadderverksamheten som jag tidigare nämnde kom att bli mitt 

främsta ansvarsområde i och med mina dubbla 

språkkunskaper. För att beskriva verksamheten faller det 

naturligast i att dela upp den i två delområden. Delområde 1 

rör utskicken som kommer ifrån faddrarna i Sverige och 

måste behandlas av organisationen i Argentina medan 

delområde 2 rör det motsatta de vill säga utskick ifrån 

fadderbarnen och organisationen till faddrarna. 
Bild 18 � Brevlycka (foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008)        
Delområde 1 som rör utskick ifrån Sverige till Argentina innebär främst ett hästjobb med 

översättning av fadderbrev ifrån svenska till spanska. Oavsett om det gäller en hälsning på en 

mening eller ett brev på flera sidor så ska varje brev öppnas, översättas på ett separat papper 

som placeras med orginalbrevet för vidarebehandling. Nästan alla gånger innebär detta enbart 

en glädje då man tilldelas en möjlighet att ifrån nära håll se hur faddrarna vårdar tanken om 

sitt fadderbarn och överöser dem med kärlek. Men till och från stöter man på brev som 

krockar med sina moraliska värderingar. Då är det skönt att ha en pålitlig handledare. En 

annan fråga rör översättningens praktiska del då översättning ifrån ord till ord aldrig resulterar 

i en likvärd symbolik eller signifikation. Därefter fortsätter behandlingen av de översatta 

breven i att samtliga registreras i ett datasystem. Denna detaljregistrering innebär att de 

faddergåvor eller pengar som bifogas med breven registreras alltsammans så pass grundligt att 

man vet vilken färg hjärtat på �Gabrielas� färgpenna hade vid en framtida kontroll. Pengar 

som bifogas växlas in i pesos och återplaceras med breven. Sedan nyförsluts de registrerade 

breven i nya något större kuvert vilka markeras med fadderbarnets fullständiga namn. Saknas 

någon del i namnet så söks detta i dataregistret Newis där samtliga faddrars och fadderbarns 

kontaktuppgifter finns listade. 

 

Delområde 2 rör utskicken ifrån fadderbarnen/organisationen i Argentina till faddrarna i 

Sverige. Även denna del innebar för mig mycket översättning fast nu ifrån spanska till 

svenska. Bland annat översattes de två brevmodeller som barnen vid den årliga 

brevutsändningen skrivit av för att skapa ett personligare utskick till faddrarna. Fadderbarn 
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under 12 år ritade istället teckningar. Med över tusen fadderbarn och en organisation med 

mycket begränsade resurser kan man omöjligen förvänta sig mer som fadder. Detta innebär 

dock inte att egenformulerade brev inte existerade. De fadderbarn som valt att frångå 

brevmallen skapade än fler brev för mig att översätta. Detta är bland annat ett krav för de 

äldre fadderbarn vilka mottagit en större faddergåva eller hjälp till fortsatta studier på 

universitetsnivå. Efter översättningen fotokopieras materialet innan det går till utskick. 

Fadderbarnsteckningarna, fadderbarnsbreven och dess översättningar tillsammans med den 

adress till vilka informationen utsändes både kopieras och arkiveras alfabetiskt efter 

fadderbarnsnamnen. Med över tusen fadderbarn som var och en har upptill tre faddrar vardera 

innebär en sådan enkel sak som förslutning av breven ett veckojobb. Årsutskicket som görs i 

mars månad, innehåller en teckning ifrån fadderbarn under tolv år, eller två beroende på hur 

många faddrar barnet har. Om fadderbarnet är över tolv år, innehåller utskicket istället ett 

handskrivet brev med en dataskriven översättning (en av två fadderbarnsmodeller som 

organisationen nyformulerar ifrån år till år). Några få brev är rakt av personliga med egna 

översättningar. Detta krävs enbart vid större faddergåvor utöver de återkommande 

månadsinbetalningarna eller då barnen själva väljer att skriva ner något annat än modellen. 

Dessutom bifogas en situationsbeskrivning av läget i landet samt provinsen och hur detta 

påverkat fadderbarnet. Häri innefattas också en beskrivning av organisationens aktuella 

arbete.  Breven sorteras sedan i alfabetisk ordning och delas upp efter vikt innan de går för 

utskick till Sverige.  

 

Ekonomiavdelning 
De dagar som jag arbetade på organisationens ekonomiavdelning skedde detta under 

handledning av organisationsrevisor Alejandra Mongelo. Bokföringsarbetet utgår ifrån ett 

fundament där varje organisationsanställd har varsin utbetalningspärm. Varje kvitto godkänns 

med en underskrift av organisationsordförande och registreras sedan i ett dataregister. 

Ordförande får självklart inte själv kvittera sina utbetalningar utan dessa kvitteras av vice 

ordförande. Samtliga kvitton stämplas med en hederlig metallstämpel vilket namnger 

utbetalningen med det nummer som den sedan registreras under. I dataregistret redovisas 

därmed både summa och avdelning för utbetalningen. Detta underlag skickas till 

moderorganisationen i Sverige för att de ska kunna redovisa detta inför intresserade 

bidragsgivare. 
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Administration och Projektplanering 
Projektplanering var andra arbetsuppgifter som upptog mycket av min tid. Detta innebar 

alltifrån inhandling av förnödenheter och material inför organisationens skilda projekt till 

hembesök för organisering och vidarestrukturering. Administrationsarbetet kunde innefatta 

skapande av banderoller och skyltar i papp eller tyg vilket är något som används flitigt i 

Argentina. Såväl vid födelsedagsfester som vid organisationskampanjer och konferenser så är 

banderollerna ett måste. Dessa görs på kontoret av någon organisationsanställd i god tid innan 

det aktuella datumet vilket gjorde att jag fick glädjen att 

ansvara för två av dessa. En klassisk banderoll 

tillverkades i papp med svarta påklistrade datautskrivna 

bokstäver och en mera modern banderoll målades med röd 

och svart färg direkt på en vit plastduk. Inom detta område 

ryms även matlagning inför organisationsbesök och 

städning inför och efter kampanjfester. 

 

Fältarbete  
Fältarbetandet baserades vanligtvis på hembesök och  

Bild 19 � Nazaret i Resistencia                       skedde mestadels tillsammans med Alba Sosa de  

(foto: David Johansson mars 2008)                              Johansson då detta är hennes ansvarsområde. 

Hembesöken var mycket varierande men en stor del utav dem rörde personliga 

matutdelningar. De fadderfamiljer som omöjligen kunde närvara vid den ordinarie 

månadsutdelningen eller de familjer som inte tillhörde   Bild 20 � Matpaket (foto: Sonja Rosina Ayeb mars 2008) 

fadderbarnsverksamheten fick sina matpaket utdelade i 

hemmen. Sedan återfanns mängder av besök rörande 

personlig kontakt för det ena eller för det andra. Detta 

kunde exempelvis röra sig om familjer vilka sökt sig till 

organisationen för att få ta del av dess fadderprojekt. I 

dessa fall behövde familjesituationen dokumenteras och 

fotograferas. Andra besök kunde gälla uppföljning av 

aktuell situation och bidragsbehov. 

 

Matutdelning 
En gång varje månad anordnar organisationen sin 
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fundamentala matutdelning på yrkesskoleområdet �La Quinta� vilken pågår under närmare en 

vecka. Inför denna uppkommer en mängd arbetsuppgifter. Ett arbetsgöra är exempelvis 

inhandling av material till fadderteckningar och fadderbrev då barnen för att få hämta ut sina 

matpaket �betalar� i teckningar eller brev. Då själva matutdelningen pågår har de 

organisationsanställda sin största chans att upprätthålla kontakten emellan fadderbarn och 

organisation. Detta innebär att man talar med barnen för att undersöka hur familjesituationen 

ser ut. Men även att man hjälper till att rita teckningar, hjälper dem att leta upp brev från 

faddrarna, påminner dem om att skriva namn på sina teckningar då de köar för att lämna in 

dem etc. Praktiska ting som underlättar utdelningen vimlar det om. Barn är barn och behöver 

påminnas om antal teckningar eller brev som behövs ritas eller skrivas. Utdelning av pennor 

och papper, nummerlappar eller bevakning av insläpp till pysselsalen är andra arbetsuppgifter. 

När alla matpaket dessutom ska kvitteras med signatur eller fingeravtryck för de minsta krävs 

ytterliggare personal i dessa sektioner.  

 

Stipendieutdelning  
Stipendieutdelningarna fungerar i stort på samma sätt som matutdelningarna. Även här 

kvitteras stipendierna ut i utbyte mot teckningar eller brev. Dessa utdelningar sker också på 

yrkesskolan �La Quinta� och erbjöd mig mer eller mindre samma arbetsuppgifter som under 

matutdelningarna. 

 

Faddergåvoutdelning 
Faddergåvoutdelningarna är ännu en händelse som påminner om de övriga två. Inom  

Bild 21 � På promenad genom stan  begreppet faddergåvor ryms både direkta gåvor vilka skickas av  

(foto: Sonja Rosina Ayeb april 2008 ) faddrarna med post samt pengar som sätts in på organisationens 

konto under aktuellt fadderbarnsnamn. Gäller gåvorna insatta 

pengar så delas dessa ut i form av värdecheckar till en butik i 

staden där det går att finna allt emellan himmel och jord. 

Precis som under matutdelningarna och stipendieutdelningarna 

så sker utdelningen i utbyte mot teckningar eller brev vilka 

sedan kvitteras ut med underskrift eller fingeravtryck. 

  

 Fotografering  
En av mina återkommande ansvarsuppgifter blev att 
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fotografera projekt och medlemmar åt organisationen. Resultatet går att skåda såväl i denna 

rapport som på det argentinska organisationsområdet. Fotograferandet bestod till den ena 

delen av projektfotografier rörande organisationsarbete som konferensdagar eller 

utdelningarna på �La Quinta� medan den andra delen rörde porträttfotografier till 

fadderbarnsarkiven.      

 

Deltagande i möten och gudstjänster  
På helgerna och ibland även under veckorna närvarade jag på olika möten och gudstjänster för 

att få en bättre inblick i organisationsarbetet. Mötena kunde vara praktiska informationsmöten 

med fadderföräldrarna där även dessa sker på yrkesskolan. Man går här igenom grundliga ting 

för att bidragsutdelningen ska fungera så smidigt som möjligt. Intressant att tillägga är att 

många möten förs på toba samt spanska för att 

informationen ska nå ut till samtliga. 

  

Organisationsrepresentation 
Organisationsrepresentation tar en stor del av 

arbetstiden då man arbetar under en organisation. 

Detta är en uppgift som kräver särskilda kvalitéer 

som långtifrån alla människor innehar. För min del då  Bild 22 � Ett gott skratt förlänger livet  

jag är en person som utan några större svårigheter skulle  (foto: Sonja Rosina Ayeb mars 2008) 

beskrivas som social och kontaktsökande fungerade denna del av arbetet över förväntan men 

dock inte utan kraftansträngningar. Att första arbetsdagen kallas upp till en talarstol under ett 

möte för att representera en organisation som man inte riktigt känner sig hemma i var svettigt. 

Att sedan bli igenkänd på stadens gator där man förväntar sig att du som känd genom 

organisationen hälsar på allmänheten (med två kindpussar då detta är argentinsk sed) krävde 

både tid och tålamod.  

 

Under min praktiktid fick organisationen även Sverigebesök av den framstående och 

ambitiöse fotografen Dennis Thern. Thern har tidigare fotograferat för välkända tidningar 

såsom Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Aftonbladet och Expressen men vid detta tillfälle 

representerade han OBH Nordica vilka sedan 17 år tillbaka stödjer 27 av Hoppets Stjärnas 

fadderbarn. 10 av de 27 fadderbarnen befann sig på mitt organisationsområde. Dennis Thern 

gjorde dessutom under detta besök en uppföljning på det aktuella organisationsarbetet för 
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vidarerapportering till Sveriges moderkontor. Under hans besök blev min uppgift att följa 

med Thern ute på fältet för att fotografera och dokumentera organisationens verksamhet. 

Dessutom underlättade jag hans arbete mycket genom att tolka och skapa en inre trygghet hos 

barnen. Då den enorma systemkameran som användes vid fotograferingarna skrämde flera av 

barnen ifrån vettet.  

 

Fältresor 
Under min praktiktjänstgöring gavs jag ett flertal möjligheter till att få följa med 

organisationsledningen på ett antal fältresor. De flesta rörde projektuppföljningar eller 

organisationsrepresentationssyften men när exempelvis påskledigheten närmade sig bjöds jag 

även med på en längre resa som rymde privata högtidsfiranden. Jag antar att detta är en av de 

glassigare fördelarna vid att praktisera vid en mindre och mera familjär organisation. 

    

Quitilipi 
I slutet av februari månad ägde den årliga musikfestivalen rum i tidigare folkgruppsreservatet 

Quitilipi. Området är beläget några mil utanför Saenz Peña och flera utav de anställda deltog i 

festligheterna. Därav styrelseordförande Kenth Johansson och styrelsens första kassör Alba 

Sosa de Johansson. Dagen och framförallt kvällen bjöd på mycket nykontakt och mingel med 

både lokalbefolkning och individer knutna till organisationsarbetet. Detta innebar för mig det 

första stora tillfället där jag förväntades representera organisationen och jag ska villigt 

erkänna att jag kände mig som en stelt vinkande kunglighet. Ur ett kulturellt studium bjöd 

dagen på mycket kulturell tradition och symbolisk laddning genom klädsel, mat och självklart 

dans till traditionell musik. 

    

Resistencia 
I mars månad begav jag mig till den närliggande staden Resistencia med vice ordförande 

David Johansson och revisor Alejandra Mongelo. Förutom större bankärenden besökte vi 

dagscentret Nazaret för matudelning och bidragsdistribution. Besöket var för organisationen 

en projektuppföljning vilken gav mig en möjlighet till kontakt med barn och arbetande för att 

få en bättre inblick i projektet. 

 

 

 



 37

Santa Rosa, La Pampa och Buenos Aires 
I mars månad begav sig även organisationsledningen till Santa Rosa, La Pampa och därifrån 

vidare till Buenos Aires. Resan innebar dels möten, strukturering och representation men 

organisationsledningen var även inbjudna till stor födelsedagsfest i La Pampas Santa Rosa. 

Därifrån begav vi oss vidare till Buenos Aires där jag firade påsk för första gången på katolskt 

vis och satt sedan fast i huvudstaden under bondeblockadens mest våldsamma kravaller.   

  

Bolivia 
I april månad var jag tvungen att resa ut ur landet för att få mitt visum förnyat. Resan 

lyckades jag tillsammans med Hoppets Stjärna organisera så att den blev en kulturell 

studieresa för att bättre förstå de olika folkgruppssammansättningarna och dess leverne. 

Bolivia är ju som tidigare nämnts i rapporten ännu ett av de få länder i Latinamerika som 

ännu har kvar stora delar av sin ursprungsbefolkning.    

    

Fältbesök   

Förutom ovanstående längre resor bestod praktikarbetet vardagligen av olika fältbesök för 

arbete och studier på organisationens olika pågående projekt. Då rapporten omöjligen kan ge 

plats åt en detaljerad beskrivning för samtliga fältbesök väljer jag istället att nämna de allra 

viktigaste och mest återkommande platserna nedan vid namn: 

Barnhemmet �El Refugio� i Santa Monica, Saenz Peña, Yrkesskolan �La Quinta� i Nam 

Qom, Saenz Peña, Förskolan �Jardin Estrella de Esperanza� i Nam Qom, Saenz Peña, 

Grundskolan �Escuela Luz y Fuerza� i Hipolito Yrigoyen, Saenz Peña, Bilingueskolan 

�CIFMA� i Nala, Saenz Peña, Hälsovårdscentralen �Centro de Salud Estrella de Esperanza� i 

Nam Qom, Saenz Peña samt Kyrkan �Iglesia Evangelica Unida� i Nala, Saenz Peña. 
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AVSLUTANDE KOMMENTARER SAMT PRAKTIKANALYS 

AV RELEVANS OCH TILLKORTAKOMMANDEN I 

RELATION TILL MIN UTBILDNING 
 

 

När jag begav mig till Argentina för att påbörja min praktiktjänstgöring reste jag med två mål 

nedpackade i bagaget. Innan jag begav mig hem till Sverige igen hade jag för det första slagit 

fast att jag ville besitta en obehindrad spansk språkförståelse samt ha provat på hur jag i 

framtiden kan använda mig av min etnologiska utbildningsinriktning. Jag kan nu i efterhand 

utan att överdriva konstatera att jag lyckat med bägge mina målsättningar.  

 

Vad det gäller min spanska språkförståelse känner jag idag att den så gott som konkurrerar 

med min engelska. Jag inte bara känner att jag besitter en obehindrad språkförståelse utan jag 

kan föra mig och växla mellan de tre språken utan några större svårigheter. Jag känner därmed 

inte minsta osäkerhet över att bege mig på en spansk arbetsintervju utan skulle nog föreslå en 

övergång till spanska om situationen bjuder på knagglig engelska. Detta har jag min envishet 

att tacka för då jag under hela min vistelse i Argentina svarat alla frågor och 

samtalsintroduktioner på dess modersmål oavsett tillfrågelsespråk. Att befinna sig i Chaco, 

Argentinas mest glesbebyggda och nordliga provins, underlättar även något för den som vill 

praktisera modersmålet. Turister här är nämligen av exotisk art. Tillkortakommanden gällande 

språkpraktiken kan jag som sagt inte alls konstatera. Att behärska ytterliggare ett språk är 

alltid en tillgång och med spanskans utbredning i världen skapar detta en enorm 

konkurrensmöjlighet.  

 

Förutom att jag känner att mina språkkunskaper har fått möjlighet att utvecklas kan jag nämna 

andra erfarenheter som jag kommer att bära med mig härifrån. Jag har fått prova på att bo och 

arbeta utomlands vilket är en arbetslivserfarenhet som jag enbart kan se som en fördel. Jag har 

dessutom grundfäst en naturlig organisationsförståelse vilken går att bruka på så gott som 

samtliga organisationer gällande struktur och funktion. Jag har fått möjlighet att knyta oerhört 

viktiga kontakter inför den framtida arbetssökandesprocessen. Men jag har även fått en bättre 

inblick och förståelse i hur Sveriges biståndspolitik ser ut och fungerar. 
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Jag har sökt krampartat efter tillkortakommanden gällande min praktik i relation till min 

utbildning utan några större framgångar. Om jag måste skriva ner någonting skulle det 

möjligen kunna vara att en praktiktjänstgöring så gott som alltid medför en begränsad inblick 

på det aktuella arbetet samt en begränsad kravställning på dig som anställd. Detta har för mig 

å andra sidan bidragit till att jag själv tvingades att visa framfötterna och med vassa armbågar 

fick pressa mig fram till den nivå som jag ville befinna mig på. Det blir således snarare 

någonting positivt då resultatet är en oersättlig arbetslivserfarenhet som kommer att gynna 

mig i min framtida arbetsposition. 

  

Vidare har jag funderat till mitt programs begränsningar i relation till min praktik. Att studera 

Europaprogrammet och sedan bege sig på praktik utanför dess geografiska område tror jag 

säkert många ser som ganska ogenomtänkt. Jag ser det dock ur motsatt perspektiv. Jag menar 

att som boende och medborgare i Europa med en utbildning som inriktar sig emot en expertis 

i europakunskap så måste det vara som klippt och skuret för att arbeta som en internationellt 

stationerad europarepresentant. Runt om i världen i och med den allt ökande globaliseringen 

finns mängder av sådana arbetspositioner att fylla ut.  

 

För att se rent konkret till hur jag kunnat använda mig av min europaprogramsutbildning 

under min praktik kan vi exempelvis se till programmets första kurs vid namn DeMoS eller 

�Det moderna samhället, ett mångvetenskapligt perspektiv�. Då jag läste DeMoS-kursen 

bestod denna av åtta följande delområden: Nationalism och etnicitet, Vetenskapligt tänkande, 

Demokratins former, Ekonomisk förändring, Kommunikation, Kultur och samhälle, Genus i 

det moderna samhället samt Det nutida Europa. För att exemplifiera väljer jag här att ta upp 

och beskriva hur två av dessa delmoment kunnat appliceras på arbetet under min 

praktiktjänstgöring. De två delmoment som jag känner givit mig flest livsnödvändiga 

kunskaper som jag kunnat använda mig av i mitt arbete är delmoment 1 �Nationalism och 

etnicitet� samt delmoment 5 �Kommunikation�. 

 

Utifrån det första momentet tillgodosåg jag mig kunskaper i hur en etnisk eller nationell 

identitet skapas, reproduceras och spelar för roll ur en samhällskonstruktionskontext. Inom 

delmomentet berördes minoritetsgruppsfrågan utifrån samer och svenskar vilket i allra högsta 

grad går att bruka på relationen toba och argentinare. Ett exempel som jag möttes av i min 

praktik vilket jag tidigare studerat i delmomentet var den kulturella symboliska laddningen av 

traditionella kläder (se bild 3 sidan 8). Dessutom studerades under delmomentet kreolisering 
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och postkolonialism med perspektiv på Latinamerika. Detta var begrepp som gav mig ett nytt 

medvetande vilket i allra högsta grad var nödvändigt för att förstå och se till hur 

diskrimineringen idag tar form i det argentinska samhället. Den aktuella diskrimineringen 

berör inte bara minoritetsbefolkningarna i landet direkt utan även barn med en förälder av 

minoritetsursprung drabbas. Jag mötte vid ett flertal tillfällen kvinnor och män av 

minoritetsursprung som inte accepterats av sin makes/makas familj och där de senare sedan 

uteslutits ur familjesammansättningen till följd av giftermålet. Diskrimineringen följer sedan 

även barnen i såväl socialiseringen med andra barn som i skolan. Något intressant som jag 

kom i kontakt med var hur många barn och ungdomar av halvt minoritetsursprung stannade 

inomhus under dagtid för att undvika solens strålar. De valde även bort att åka till floden för 

att bada av rädsla för solbrännan. När jag frågade varför möttes jag av svaret att det är så 

mycket vackrare att ha ljus och blek hy. Man studerade därför mig med mycket skeptisk blick 

vid de tillfällen då jag riktade näsan mot solen och njöt. �Förstör inte din vackra hud� sa man 

till mig eller �Åh se som solen har förstört dig� påpekade man vid mista färgförändring. Detta 

är en tydlig spegling och exemplifiering av ett fortsatt postkolonialt tankeperspektiv där man 

reproducerar en etnisk hierarki med västerlänningen i toppen.   

 

Jag är oerhört tacksam för de tips och lärdomar som jag tillgodosåg mig under delmoment 5 

där vi övade retorik och skrift rent praktiskt inför situationer som jag kom att stöta på i och 

med min praktik. Att hålla tal i representerande syften eller bara föra diskussioner under 

middagar underlättades mycket av att känna till grundläggande ting kring hur man enklast får 

fram sitt muntliga budskap. Exempelvis hur man kan använda talarstolen som skyddsmur ifall 

man känner sig nervös.  

 

Att min utbildning dessutom inriktar sig på etnologiska studier och att jag gjorde min 

praktiktjänst arbetande med etniska konflikter och minoritetsproblematik eller 

antidiskrimineringsarbete kan omöjligen klinga klarare. Jag ser verkligen klart och tydligt 

relationen mellan min utbildning och framtida eller möjliga arbetspositioner. För att sedan se 

till användningen av min etnologiska utbildning rent konkret skulle jag vilja ta upp de 

etnologiska glasögonen som det alltid talas om. Vi etnologer talar om att etnologin inte enbart 

är en lärdom utan även ett sätt att träna upp sin förmåga att se på vardagen, samhället, 

nationen och dess kultur etnologiskt. Någon som studerar eller studerat etnologi besitter 

därmed förmågan att kunna se på dessa uppräknade ting ur ett etnologiskt perspektiv och kan 

därmed förstå och hantera världen på ett annat sätt. Exemplet mat och hygien har jag redan 
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nämnt tidigare i min rapport men skulle vilja förklara det lite närmare. Inom etnologin 

studeras bland annat hur vi människor väljer att strukturera upp världen i binära oppositioner 

för att lättare kunna förstå denna och skapa en möjlighet att placera den i ett sammanhang. 

Exempel på sådana oppositioner är man och kvinna eller svart och vit som jag redan visat på 

strukturering och uppdelning i mitt tidigare postkolonialistiska exempel. Andra sådana 

exempel är rent och smutsigt samt sjuk och frisk. Genom att knyta de binära oppositionerna 

som vi inte vill veta av i vår svenska kultur till �den andra� kulturen vilket i detta fall blir 

argentinsk kultur faller de �positiva� oppositionerna naturligt på vår egen kultur. Jag 

förklarade tidigare i rapportens inledningskapitel hur man även på större och finare middagar 

inte har några problem med att dela på två-tre tallrikar och glas mellan ett sällskap på tio 

personer. I vår svenska kultur skulle detta betraktas som någonting smutsig eller ohygieniskt. 

Jag betvivlar dessutom ganska starkt på att mina svenska eller västerländska gäster skulle äta 

eller njuta så mycket av det som serverades ifall jag valde att servera maten på detta sätt vid 

en svensk middagsbjudning. Om jag i denna ovanbeskriva situation var en person utan 

etnologisk kunskap eller saknade mina etnologiska glasögon skulle jag säkerligen ha följt min 

intuition och vänligen tackat nej till det som bjuds. Detta utan att sätta situationen i något 

kulturellt sammanhang det vill säga utan att egentligen förstå, analysera eller ifrågasätta 

varför. Precis som när jag försökte förklara för släkt och vänner hemma i Sverige att man på 

middagsbjudningar åt ifrån samma tallrik. Den vanligaste kommentaren som jag möttes av 

var något i stil med: �Nej men så äckligt, det är ju ohygieniskt. Tänk på alla sjukdomar som 

finns där�. Då jag i denna situation istället kunde se och ifrågasätta min reaktion som 

någonting kulturellt betingat kunde jag efter någon månad äta utefter landets seder utan att 

trampa på någon kulturell tå. Detta gav mig en möjlighet att komma människor närmare och 

bygga upp en tillit som definitivt gynnade mig eller var till min fördel som fältarbetande 

biståndsorganisationsrepresentant.  

 

Andra exempel på hur mina etnologiska glasögon underlättade mitt arbete och leverne på en 

utlandsarena rör dess genusmedvetna del. Argentina är precis som många andra 

latinamerikanska länder ett land där machoinfluensen bär på en stor del av kulturen. En 

situation som hade kunnat leda till en mycket allvarligare konflikt var när ett sällskap som jag 

skapat en relation till genom mitt arbete på organisationen var på väg för att se en 

fotbollsmatch som intresserade mig. Då jag lade fram iden om att följa med tystnade 

sällskapet som enbart bestod av män och tittade förvånat på varandra innan någon våga öppna 

munnen. Det passar sig inte riktigt fick jag det sedan förklarat för mig då jag tillhörde fel kön. 
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Fotbollsmatcher av detta slag på en lägre kvalifikationsnivå är någonting som bara männen 

går för att se. Det är bara män som står och skriker så där vill väl inte du befinna dig fortsattes 

det förklaras. Då jag menade på att skrikande män inte störde mig oerhört mycket så länge det 

fanns en intressant match att betrakta avbröts jag med att det är nog bäst för din egen skull att 

du inte går då jag personligen och därmed organisationen kunde hamna i lite dåligt ljus. Det 

var ju bara att ändra kvällsplanerna ifall jag var intresserad att följa med tillades det mycket 

vänligt och hjälpsamt. Återigen tror jag att min reaktion tack vara mina kulturella glasögon i 

ovanstående situation hjälpte mig till det bättre. En person som inte bär med sig det 

genusmedvetande som bland annat etnologin tillgodoser finner i en liknade situation inte en 

förklaring i en makthierarkisk reproducering av de binära oppositionernas uppdelning. I det 

aktuella fallet rör uppdelningen ett mera kvinnligt passivt kön och ett mera aktivt manligt kön. 

Risken är stor att en annan person skulle ta sig illa vid på ett personligt eller individuellt plan 

och därmed känt sig stött eller kränkt i situationen och kanske reagerat på ett annat sätt. Jag 

kan med hjälp av min etnologiska blick se och förstå denna situation som något kulturellt 

inbyggt i samhällsmönstret och ser det därför inte som ett angrepp på mitt kön eller min 

person. Mina etnologiska glasögon hjälpte mig därmed att kunna vara mera diplomatisk i 

situationer där det verkligen behövdes och jag kunde därför med glimten i ögat förklara att 

svenska damlaget i fotboll faktiskt tog VM-silver för bara något år sedan. Därmed anser jag 

att etnologin förbereder dig som vill arbeta som utlandsstationerad mer än vad få utbildningar 

någonsin kan göra.       

 

Någonting som jag mötte förfrågningar och kritisering av innan jag begav mig på praktik var 

den religiösa värderingsförankringen av organisationen. Man menade att detta skulle kunna 

ses som en brist inför ett framtida val av yrkesverksamhet. Detta uttalande i sig upplever jag 

som någonting oerhört etniskt kulturellt eller svenskt. Ett tydligt lagom är bäst tänkande där 

den rationelle konflikträdde svensken som då han varken är religiös eller nationalist inte 

egentligen stöter sig med någon alls. Hoppets Stjärna är en religiöst oberoende organisation 

men man kan tydligt se att religionens påverkan på organisationen skiftar beroende på 

värdland. Argentina är som tidigare nämnts i rapporten ett land där religionen har en enormt 

viktig del i kultur, vardag och samhällssituation. Att jag som vissa menat på borde tänka till 

en extra gång innan jag gör min praktik på en organisation som bygger på kristna 

grundvärderingar för att inte utmåla mig som religiös fanatiker är för mig på ren svenska 

urlöjligt. För vilken större internationell organisation, samfund eller union idag, såsom Sida, 

FN eller kanske för all del EU, bygger inte på kristna grundvärderingar? 
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För mig innebar den starka religiösa inverkan på landets kultur enbart en fråga om respekt och 

förståelse inför den aktuella kulturen. På samma sätt som jag tidigare nämnde att jag inte gick 

i taket för hur den starkt präglade machokulturen påverkade att landet, samhället och folket 

såg på mig som individ. Jag tror att detta tankesätt är enormt viktigt att foga över om man vill 

arbeta på en internationell arena. Än mer relevant blir tankeperspektivet om man vill arbeta 

med kulturella konflikter på en internationell arena. 

 

Rent utvecklingsmässigt innebar min praktiktjänstgöring även en enorm personlig resa. Att bo 

och leva i ett land som Sverige där så gott som samtliga åtminstone har det ganska bra för att 

sedan förflytta sig till ett land där vardagsnormen hamnar på lättare lidande innebar en enorm 

press. Jag fann det att vissa av dem som jobbat längre med biståndsarbetet stundvis verkade 

något känslomässigt avstängda men det kan lika väl ha varit jag som reagerade oerhört starkt 

på att kunna bidra med så lite. Enbart situationen att bege mig ifrån ett land i väst för att 

biståndsarbeta i tredje världen var att brottas med min moraliska ståndpunkt och medvetenhet 

kring postkolonialistiskt strukturerande. Jag minns när jag översatte mitt första fadderbrev där 

en extra slant skickats med tillsammans med orden �köp dig själv och din familj någonting 

fint� att jag tänkte för mig själv: är biståndspolitiken skapad för att få dem att må bättre eller 

är det bara vi som lättar vårat dåliga samvete för när slutade vi egentligen att kolonisera 

Latinamerika. Detta är någonting som jag tänker mig behandla, utveckla och analyser i en 

framtida uppsats. Ironiskt nog visade sig att jag själv tacklade min bearbetning av mina 

känslor på ett liknande sätt. Under första månaden då jag köpte något för att äta delade jag 

alltid med mig till första bästa hungriga individ som jag kunde hitta. Jag visste dock att detta 

snarare var ett sätt för mig att må lite bättre än att det skapade någon större 

samhällsförändring. Första månaden bjöd som sagt på många sömnlösa nätter men med tiden 

kom jag att finna att något så enkelt som ett leende blev den avgörande faktorn. För att istället 

för att fokusera mig på matutdelningar, tacksamhetsskuld och dåligt samvete mindes jag att 

ett leende kostar ju faktiskt ingenting vare sig i Sverige eller i Argentina. Att le, lyssna och 

förstå var det som jag kände att jag kunde bidra som mest med vilket i sin tur kan föda hopp 

och kamp. Precis som organisationens ledmotiv lyder �hope makes a difference�.   
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 

FN � Förenta Nationerna 
Förenta nationerna (FN) är en sammanslutning av 192 stater, grundad 1945. Nästan alla världens länder är medlemmar i FN. Medlemskap 

är öppet "för alla stater som vill arbeta för fred" och som accepterar de åligganden som FN-stadgan föreskriver och som, enligt 

organisationens sätt att se på saken, är villiga och kapabla att uppfylla dessa åtaganden. Generalförsamlingen beslutar om medlemskap enligt 

säkerhetsrådets rekommendationer. I juni 2006 hade organisationen 192 medlemmar. FN:s högkvarter ligger i New York. 

Namnet uppfanns av Franklin D Roosevelt under andra världskriget och var tänkt att anknyta till de allierade. Organisationens första 

formella nytta var den deklaration, De förenade nationernas deklaration, som 1 januari 1942 förband alla allierade stater att inte ingå en 

separatfred med axelmakterna, Atlantdeklarationen. Namnet övertogs sedan av FN andra världskrigets segermakter grundade som en naturlig 

fortsättning på Atlantdeklarationen och andra överenskommelser från kriget. 

 

Sida � Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig 

myndighet med säte i Stockholm och som lyder under Utrikesdepartementet, UD. Myndighetens mål är att bidra till att skapa förutsättningar 

för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Liksom andra svenska myndigheter arbetar Sida självständigt inom de ramar som sätts 

upp av riksdagen och regeringen. De beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder Sverige � och därmed Sida � ska samarbeta med och 

vilken inriktning samarbetet ska ha. Sida har genom svenska ambassader och ambassadkontor lokal representation i ett 50-tal länder. År 2006 

hade Sida cirka 900 medarbetare varav 190 var i utlandstjänst vid ambassader och konsulat i samarbetsländer. Personalen i Sverige finns i 

Stockholm, Härnösand och Visby. 

 

SMR � Svenska missionsrådet 
Svenska missionsrådet bildades 1912, och är en paraplyorganisation för svenska kyrkor, samfund och bistånds- och missionsorganisationer 

med kristen grund. Organisationen arbetar för ökad medvetenhet och kunskap om globala orättvisor, om deras orsaker, om hur de kan 

övervinnas och om de kristna kyrkornas och samfundens internationella ansvar. Svenska missionsrådet är också en av Sidas 

ramorganisationer som förmedlar statliga bidrag till sina medlemsorganisationer för biståndsverksamhet i utvecklingsländer och för 

informationsarbete i Sverige om utvecklingsländer. Som ekumeniskt (där många olika kristna trosinriktningar samlas) organ arbetar Svenska 

missionsrådet för en helhetssyn på det kristna uppdraget. I det ryms många sätt att arbeta på - där var och en bidrar med sin del. Konkret 

betyder det: 

- att Svenska missionsrådet vill tydliggöra helheten i det kristna uppdraget och arbeta för kyrkors, samfunds och kristna organisationerns 

samverkan och enhet, 

- att Svenska missionsrådet vill förnya och fördjupa förståelsen av den kristna församlingens uppdrag och väcka debatt kring missions- och 

samhällsfrågor, 

- att Svenska missionsrådet arbetar för kapacitetsuppbyggnad och god kvalitet inom det nationella och internationella arbetet. Varje år i maj 

hålls ett årsmöte, där alla medlemsorganisationer har en röst. Styrelsen är vald av årsmötet, och väljer i sin tur ledamöter till de två utskott 

(informationsutskottet och utvecklingsutskottet) som tar beslut om ansökningar som kommer in till Svenska missionsrådets kansli. Kansliet 

arbetar med kvalitetskontroll, kapacitetsutveckling, stärkande av organisationer, påverkansarbete m m. 

 

Medlemmar i Svenska missionsrådet är följande: 

• Dövas Afrika Mission  

• Erikshjälpen  

• Evangeliska Brödraförsamlingen  

• Evangeliska Fosterlandsstiftelsen  

• Evangeliska Frikyrkan  

• Evangeliska Östasienmissionen  
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• FHI Sverige (De hungrandes vänner)  

• Folk & Språk, Wycliffe Bibelöversättare  

• Frälsningsarmén  

• Församlingen Arken  

• Tältmissionen/Hoppets Stjärna  

• IAS Sweden (International Aid Services)  

• Individuell Människohjälp  

• Stockholms katolska stift/Caritas Sverige  

• KFUK - KFUM:s Riksförbund  

• Kristna Fredsrörelsen  

• Lepramissionen Sverige  

• Ljus i Öster  

• MAF Sweden  

• Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner  

• Metodistkyrkans i Sverige  

• NavPartners  

• Sjundedagsadventistsamfundet (ADRA)  

• Svenska Alliansmissionen  

• Svenska Baptistsamfundet  

• Svenska Bibelsällskapet  

• Svenska Jerusalemsföreningen  

• Svenska kyrkan  

• Svenska Missionskyrkan  

• Svensk Pingstmission  

• Syrisk Ortodoxa kyrkan  

• Trosgnistans mission  

Medlemmarnas adresser och webbadresser finns på Svenska missionsrådets hemsida under rubriken "medlemmar". På hemsidan finns också 

information om olika områden som Svenska missionsrådet arbetar med, t.ex. Hiv/Aids, organisationsutveckling, jämställdhet, utbildning 

m.m. 
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KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

Tidskrifter 
AP, Terra 2008-03-23 (16:21 GTM). Argentina: paro rural en segunda semana, Terra Nyheter 

http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act1184276.htm  

TT, Västerbottens-Kuriren 2008-03-26. Kastrullkaos i Argentina, Västerbottens-Kuriren  

http://www.vk.se/senastenyttart.jsp?article=177010&categorylist=10,4,6,32,39,  

 

Mitt hemland Argentina, Hoppets stjärna � Ingamay och Skurt hos indianerna i Argentina 

Utbildningspaket för barn i åldern 6-12 år, Hoppets Stjärna Avdelning Starkids 

Eriksson, Lennart, Eriksson, Eric & Farstad, Bjørg 

© Tältmissionen/Hoppets Stjärna 1997, Skolor får kopiera för eget bruk. Materialet är 

framställt med stöd från SIDA/SMR.   

 

Informationsblad 2007 Star of hope � Hope makes a difference, Star of hope i samarbete med 

Sida 

© Ölunds Tryckeri AB, Örnsköldsvik 

 

Internet  
Star of Hope International 

Star of Hope Internationals officiella hemsida. 2008-02-12 � 2008-06-08. 

 www.starofhope.org 

Hoppets Stjärnas officiella hemsida. 2008-02-12 � 2008-06-08. 

www.hoppetsstjarna.se  

Hoppets stjärnas projekt Starkids. 2008-02-12.  

 http://www.starkids.cc/undervisningspaket5.php  

 

Fundacion Evangelica El Buen Pastor 

Fundacion Evangelica El Buen Pastors officiella hemsida. 2008-02-12 � 2008-06-08.  

www.feebp.org  

 

 



 47

OBH Nordica  

OBH Nordica stödjer Hoppets Stjärnas fadderbarnsprojekt i Chaco Argentina. 2008-05-22. 

 http://www.obhnordica.se/OBH_-_Sverige/Om_OBH_Nordica/Välgörenhet.aspx 

  

 

Wikipedia 

Sökmotorn wikipedia. 2008-02-12 � 2008-06-08.  

www.wikipedia.se  

Sökning wikipedia Argentina. 2008-06-08.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Argentina  

Sökning wikipedia Nationell minoritet. 2008-02-26.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationell_minoritet 

Sökning wikipedia Ursprungsbefolkning. 2008-02-26. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ursprungsbefolkning  

Sökning wikipedia Svenska missionsrådet. 2008-04-21.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_missionsr%C3%A5det  

Sökning wikipedia FN. 2008-04-21. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/FN 

Sökning wikipedia Sida.2008-04-21. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sida_%28myndighet%29,  

 

Personliga kontakter   
Organisationsstyrelsen 

Organisationsordförande  

Kenth Johansson (heltidsanställd, grundare och missionär) 

 

Vice organisationsordförande 

David Johansson (heltidsanställd, lärare i psykologi) 

 

Organisationssekreterare  

Silvia E. Pitra (heltidsanställd, socialassistent) 

 

Vice organisationssekreterare 
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Alicia Alvares (ej anställd utav organisationen, språklärare i engelska)  

 

Organisationskassör 1  

Alba Sosa de Johansson (heltidsanställd, missionär) 

 

Organisationskassör 2 

Roberto Gomez (heltidsanställd, Dr. gynekologi/kirurgi) 

 

Organisationsanställda som inte sitter i styrelsen: 

Område 1 � Huvudkontor och fältprojekt 

Pablo Johansson (heltidsanställd, företagsadministration och teologi) 

Daniel Johansson (heltidsanställd, teologistudier) 

Lorena Gonzalez (kontrakterad heltidsanställd) 

Alejandra Mongeló (kontrakterad heltidsanställd, revisor) 

Luis Dante Gonzalez (kontrakterad heltidsanställd) 

Fernando Castro (heltidsanställd) 

Adolfo Maras (pensionerad, tidigare deltidsanställd) 

 

Område 2 � Yrkesskolan 

Elsa Goy (deltidsanställd, lärare i sömnad och slöjd) 

Ana Maria Lopez (kontrakterad timanställd, sömnad och slöjd) 

Celsa Diaz (kontrakterad timanställd, lärare i hemkunskap) 

Virgilia Cabrera (kontrakterad timanställd, traditionellt hantverk) 

Laureano Sanchez (heltidsanställd) 

Jose Maria Casco (kontrakterad heltidsanställd) 

Martin Kizur (volontär) 
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BILAGOR OCH DOKUMENT 

Bilaga 1 � Överblicksmall Fundacion Evangelica El Buen Pastor 
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Bilaga 2 � Ansökan inför då kommande praktik 
 

Praktikansökan inom Europaprogrammet             Vårby Haga, 15 september 2007 

 

Sökande: 

Sonja Rosina Ayeb    Solhagavägen 34, 7 trappor 

850907-0606    143 31 VÅRBY 

Telefon: 070 685 65 29 samt 08 68 98 233 

 

Utbildning: 

Europaprogrammet 2004 med inriktning Etnologi 

Spanska Grundkurs och Fortsättningskurs vid Stockholms Universitet 

Magisternivå 270 poäng 

 

Praktikplats:  

Organisationen Star of Hope (Hoppets Stjärna) i samarbete med SIDA 

Argentina, San Peña 

Fundación Evangelica �El Buen Pastor� kan sammanfattas som en biståndsorganisation och 

stiftelse som bedriver socialt arbete bland minoritetsbefolkningen i Argentina.  

Se webbsida www.starofhope.org samt www.hoppetsstjarna.se  

 

Praktikplatshandledare: 

Kent Johansson, Organisationsordförande 
feebp@arnet.com.ar 

kenth_argentina@hotmail.com 

 

Praktikredogörelse: 

15 veckor tillbringas på ovannämnda plats under vårterminen 2008 (tidpunkt februari � maj).   

 

Praktik- och Arbetssysslor: 

• Fadderbarnsverksamheten, uppgifter såsom att upprätthålla kontakten mellan dessa 

parter genom att fotografera barnen och skriva/översätta brev. 

• Utdelning av livsmedel och förnödenheter till behövande. 

• Deltagande i skola och dagcenter. 
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• Deltagande i vårdcentral och barnavårdsnämnd.    

• Deltagande i några utav organisationens aktuella projekt, både teoretisk och praktiskt, 

såsom utbildning och yrkesträning, barnens rättigheter, humanitärt stöd och 

byutveckling samt evangelisation och själavård. 

 

Handledningen kommer att ske på en daglig och central nivå. Detta genom fortlöpande 

kontakt med organisationsordförande Kent Johansson samt övriga familjemedlemmar som är 

engagerade i organisationens arbete och har särskilda ansvarsområden.  

 

Mitt syfte och mål med praktiken:  

Mitt syfte är båda att få en möjlighet att praktisera det spanska språket och försöka tillämpa 

min utbildning i det verkliga livet. Målet är att analysera och problematisera organisationens 

uppbyggnad, struktur samt funktion vilket slutligen kommer presenteras i praktikrapporten.  

Etnologin berör ett flertal utav de fenomen som jag säkerligen kommer att stöta på och 

försöka förstå i min praktik. Förhoppningsvis kan tiden i Argentina fungera som en 

deltagarobservation där fältdagboken sedan kommer att ligga som grund till min 

magisteruppsats. 
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Bilaga 3 � Organisationsintyg inför då kommande praktikplan 
 

 

Dr Peter Strandbrink                                                    Saenz Peña 2007-09-16 

Senior Lecturer, Political Science 

Södertörn University College                                              Ref.: Sonja R. Ayeb  

SE-141 89 Huddinge, Sweden                                                                    850907-0606  

peter.strandbrink@sh.se                                                                   

 
INTYG 

för 

              PRAKTIKPLAN 
angående 

Praktikansökan inom Europaprogrammet 
 

Härmed intygar Fundación Evangelica �El Buen Pastor� enligt nedanstående 

punkter att  

 

Sökande: 

Sonja Rosina Ayeb    Solhagavägen 34, 7 trappor 

850907-0606    143 31 VÅRBY 

Telefon: 070 685 65 29 samt 08 68 98 233 

kommer att medarbeta och få praktik inom vår organisation för ändamålet  

 

Pers. Jur. de la Prov. del Chaco 956  -  CENOC Reg. Nac. Obligatorio Nº 8879 
Mitre 696  ---  Casilla de Correo 39  -  3700 Pcia. R. Sáenz Peña  -  Chaco  ---  ARGENTINA 

TELE / FAX: +54 (0)3732 420733    --    e-mail : feebp@arnet.com.ar 
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Utbildning: 

Europaprogrammet 2004 med inriktning Etnologi 

Spanska Grundkurs och Fortsättningskurs vid Stockholms Universitet 

Magisternivå 270 poäng. 

 

Praktikperiod: 

Utföres under 15 veckor på nedan nämnda plats under vårterminen 2008 (ungerfärlig tidpunkt 

februari � maj).   

 

Praktikplats:  

Biståndsorganisationen Fundación Evangelica �El Buen Pastor� belägen i staden Saenz 

Peña, provinsen Chaco, Argentina, som bedriver socialt arbete bland minoritetsbefolkningen i 

Argentina. �El Buen Pastor� lyder under och representerar Star of Hope (Hoppets Stjärna) och 

Tentmission, som bl.a. bedriver och har utfört många projekt i samarbete med SMR/SIDA 

Se Argentina på webbsida www.starofhope.org , www.hoppetsstjarna.se och 

www.tentmission.org  

 

Resa: 

Bekostas av sökande 

 

Mat och Logi: 

Finns ordnat på orten hos familjen Johansson och bekostas av ansökande. 

 

Praktikplatsansvarig: 

Kenth Johansson, Organisationsordförande 
feebp@arnet.com.ar 

kenth_argentina@hotmail.com 
 

Praktikplatshandledning: 

Handledningen kommer att ske på en daglig och central nivå genom oavbruten kontakt med 

följande handledare och ansvariga i organisationen: 

Kenth Johansson 

Alba Johansson 

Silvia Pitra 
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Ariel Saboñik 

Lorena Gonzalez 

Fernando Castro 

 

Praktikredogörelse: 

Arbetet i provinsen Chaco går i första hand ut på att bl.a. genom utbildning föra den 

argentinska indianbefolkningen ifrån fattigdom och diskriminering in i samhällets 

levnadsstandard, samtidigt som man prioriterar bevarandet av kultur och goda 

traditioner.  

Som praktikant kommer Sonja att få se, följa med och deltaga i hur man arbetar både ute på 

fältet och innanför organisationsarbetet. Hon kommer med vår hjälp att få inblick i 

organisationens uppbyggnad samt vad dess utveckling bidragit till att bygga upp i området. 

Praktiska sysslor, pappersarbete och undervisningsstöd på organisationens kontor, projekt och 

kurser/skolor blir också en del av hennes arbete. 

Vi möjliggör studie för jämförelser med olika folkslag i området och indianerna utgående från 

olika synvinklar såsom: Kulturella rikedomar och uppbyggnad, och därmed analysera 

relationerna bland folket i samhället såsom andra folks påverkningar, ekonomiska system, 

uppehälle/överlevnadssätt, religion, familjeorganisation, politisk och social strategi. 

För att möjliggöra nämnda praktik anser vi, baserade i vår begränsade kännedom, att 

aktiviteterna bör programmeras/möjliggöra en närmast möjlig information om folket. För 

detta anser vi besök och deltagande i nedanstående nämnda inrättningar och program belägna 

inom folkgruppen. 

 

Praktik- och Arbetsuppgifter: 

• Utbildning för indianbefolkningen för att lyftas upp från fattigdom och diskriminering 

och in i samhällets levnadsstandard. 

• Få inblick i bevarandet av kultur och goda traditioner. 

• Få inblick i hur myndigheternas relation till indianerna och deras rättigheter fungerar 

och bör förbättras. 

• Fadderbarnsverksamheten, uppgifter såsom att upprätthålla kontakten mellan dessa 

parter genom att fotografera barnen och skriva/översätta brev och hur den sidan bör 

skötas för att undvika kulturkrockar. 
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• Utdelning av livsmedel och förnödenheter till behövande och hur det bör göras för att 

inte göra indianerna beroende. 

• Hälsovård: Deltagande i Hälsovårdcentralen och barnavårdsnämnd. 

• Skolväsendet:  

Deltagande i Yrkesskolan. 

Deltagande i Skola och Dagcenter. 

• Kultur: 

Indianska handarbetskooperativet (tillverkning, utställning, handel av hantverk och 

formation av en teater om indianska vanor och traditioner). 

• Kulturellt etniskt utbyte med privatpersoner, hembesök hos indianska familjer, 

mindre och större samlingar.. 

• Inskaffa information genom tekniken Livshistoria med bland annat en gammal Toba 

urinvånare med över 100 års ålder. 

• Religion: Olika typer av andliga möten. 

• Sammanträffande med minst 2 ledare från folkgruppen. 

• Mänskliga rättigheter/Barnens rättigheter 

• Deltagandet i organisationens andra aktuella projekt både �teoretisk och praktiskt�, 

såväl som utbildning och yrkesträning, barnens rättigheter, humanitärt stöd och hjälp 

samt evangelisation och själavård. 

 

Aktivitets tider: 

Måndagar till fredagar 

Kl. 08:30 � 12:00 och 16:00 � 20:00 

Lördagar och söndagar 

Diverse besök och träffar av indianbefolkning i familjer, indiangudtjänster och dyl. 

 

Syfte och mål med praktiken:  

Är att bringa möjlighet till Sonja att praktisera det spanska språket och försöka tillämpa sin 

utbildning på det verkliga livet, ute på fältet och speciellt bland minoritetsfolket indianerna. 

Etnologiämnet berör ett flertal utav de fenomen som hon bör arbeta med under praktiken. 

Tiden i Argentina kommer samtidigt att fungera som en deltagarobservation där fältdagboken 

kommer att ligga som grund till hennes kandidat- och magisteruppsats.  
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Vi försäkrar att Sonja Karlsson kommer att bringas ett lärorikt arbete, kulturellt utbyte och 

finna god jordmån för insupande av lärdom inför den typ av utbildning hon förutstakat under 

de 15 veckorna som tänkes avsättas för ändamålet.  

 

Vänligen 

 
   KONTAKTPERSON 

Kenth Gunnar Johansson 

           President founder 

Fundación Evangèlica "El Buen Pastor" 

Organizat ion  numbers: 

CUIT Nº 30-61420717-1 

Pers.  Jur.  Prov.Chaco Nº 696 

CENOC  Reg. Nac. Obligatorio  Nº 8879 

Adress: 

Mitre 696 

3700 Pcia.  R. Saenz Peña 

Prov. Chaco - Argent ina 

Tele/Fax:  

+54+(0)3732+420733 

    feebp@arnet .com.ar 

    Mobil: 

    +54+9+ (0)3732+(15)459104   
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Bilaga 4 � Intyg efter avslutad praktiktjänstgöring 

 
 
 
 

 

Pcia. R. Sáenz Peña 2008-05-25 

Dr Peter Strandbrink                                        

Senior Lecturer, Political Science 

peter.strandbrink@sh.se  eller 

Kristin Löfgren 

Programsekreterare Europaprogrammet 

Södertörn University College                                            Ref.: Sonja R. Ayeb  

SE-141 89 Huddinge, Sweden                                                            850907-0606                      

 
 

STUDIEINTYG 
 
Härmed intygar Fundación Evangelica �El Buen Pastor� att 

Sonja Rosina Ayeb, ID: 850907-0606 har uppfyllt sin 

Praktikplan angående Europaprogrammet 2004 med 

Etnologisk inriktning, enligt ansökan för vårterminen 

2008, till stor förnöjsamhet inom vår organisation. 

 
                                                Vänligen 

 

Pers. Jur. de la Prov. del Chaco Nº 956 � Reg. Nac. Obl. Nº 8879 CENOC (Bien Público) � Cuit: 30-61420717-1 
Mitre 696  ---  Casilla de Correo 39  -  3700 Pcia. R. Sáenz Peña  -  Chaco  ---  ARGENTINA 
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Kenth Gunnar Johansson  
                                                                       Presidente fundador 

 

 
 

CERTIFICADO 

 
 

DE 

 
ESTUDIOS 

              PARA  ALUMNA DE : 
Södertörn University College 

En Pcia. R. Sáenz Peña a los 25 dias del mes de Mayo 2008 Fundación Evangelica �El Buen Pastor� 

otorga el presente Certificado y Reconocimiento a Sonja Rosina Ayeb, ID: 850907-0606 por haber 

cumplido muy satisfactoriamente en nuestra organización el Plan de Práctica referente el Programa 

(Europaprogrammet 2004) con orientación Etnológica, según solicitud September 2007. 
Kenth Gunnar Johansson 
Presidente Fundador 
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