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Mötet mellan världar 
- en artikelserie om fadderskap 
 
 
En fadder skickar varje månad pengar till ett barn i ett fattigt, eller på annat sätt utsatt, 

område. Som ett kvitto på att pengarna kommer fram kan faddern brevväxla med sitt 

fadderbarn. Han eller hon kan också besöka barnet. Mötet mellan fadder och fadderbarn kan 

vara omtumlande. En fadder går frivilligt in i ett fadderskap. För mottagarfamiljen kan 

hjälpen utifrån vara avgörande för familjens överlevnad. Den här artikelserien handlar om 

mötet mellan fadder och fadderbarn. Ett möte i en by utan riktigt namn, projekt 2165. 
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Barnet kom som ett brev på posten 
Marie Olsson har ett fadderbarn i Mexiko. Hon brukar skicka brev till honom 

ungefär tre gånger om året. Det kan ta flera månader innan hon får svar. När en 

fadder skriver till sitt fadderbarn är det nämligen inte adressaten som öppnar 

brevet. 
 

I oktober 2001 satt Marie Olsson på jobbet i Ängelholm och lyssnade på radio. Hon och 

hennes man Göran hade länge funderat över att bli faddrar åt ett barn, gärna i Mexiko 

eftersom de hade varit där på semester.  

– Jag ville hjälpa, säger Marie Olsson. Men jag har aldrig trott på insamlingar med bössor och 

donationer. Då vet man aldrig om pengarna kommer fram. Med ett fadderbarn visste jag att 

pengarna skulle gå till just honom eller henne, berättar hon. 

När Marie Olsson hörde en radioreklam för Barnfonden gjorde hon slag i saken och ringde.  

Inom en månad efter sitt samtal fick hon ett brev med information om fadderskapet. Hon fick 

chansen att välja kön, ålder och nationalitet på sitt blivande fadderbarn.  

– Jag tyckte inte att ålder och kön spelade någon roll. För mig räckte det med att barnet kom 

från Mexiko, berättar Marie Olsson 

 

Vanligast är Afrika 
Barnfonden är en fadderorganisation med kontor i Malmö. Där beställer personalen 

regelbundet hem information om olika barn från samarbetsorganisationerna Christian 

Children’s Fund i USA och Børnefonden i Danmark. I en bokhylla av trä står blå backar med 

filer om barn från hela världen, sorterade efter ålder, kön och land. 

– Vi har information om 200 till 500 barn i ett register för att snabbt kunna skicka ut 

information till nya faddrar, berättar Mia Nyman, vikarierande handläggare för fadderservice. 

Barnfonden har idag cirka 22 000 faddrar runt om i Sverige. 588 av dem har valt ett fadderbarn 

i Mexiko.  

– Vanligast är Afrika, berättar Mia Nyman. Folk känner väl att pengarna är mest behövda där. 

I Barnfondens kontorslokaler finns det så kallade packrummet. På väggen hänger en affisch 

med Indiens ledare genom tiderna. Runt det stora bordet i mitten står lådor med olika 

informationsblad, broschyrer och tidningar. Här brukar volontärer en gång i månanden samlas 

för att göra större utskick. 
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Fadderbarnet 
I september 2001 kom information om det barn Barnfonden valt ut åt Marie Olsson och 

hennes familj. Det blev en pojke. Han hette Eulalio Hernandez Hernandez och var sju år 

gammal. För 180 kronor i månaden (200 från och med 1 juli) blev Marie Olsson Eulalios 

fadder. De började brevväxla. I början fick han hjälp av syskon och släktingar att skriva 

breven, nu skriver han själv.  

– Jag brukar skicka ungefär tre brev per år, berättar Marie Olsson. 

Runt jul och födelsedagar brukar hon skicka presenter. Det kan vara svårt. Presenterna får inte 

vara för stora, de får inte vara för dyra och de får inte vara ömtåliga. Det har hon läst i 

Barnfondens handbok för faddrar. Oftast skickar hon rit- och skrivblock, pennor och kritor. 

Marie Olsson har fortfarande, efter fyra år, svårt med adressen och brukar ta fram 

informationsbladet hon fick från Barnfonden när hon ska skriva ner den.  

 

Breven översätts i Mexico City 
Adressen Marie Olsson har fått till Eulalio går till Fondo para Niños de Mexicos huvudkontor 

i Mexico City. Här öppnas hennes brev och innehållet dokumenteras.  

– Om breven innehåller några presenter eller kort skrivs det in i ett system på datorn, berättar 

Ana Luz Lopez, kommunikationsansvarig på Fondo para Niños de Mexico. På så sätt kan vi 

snabbt kolla upp vad vi tagit emot här om något skulle försvinna på vägen ut till fadderbarnen.  

Nästan alla brev måste översättas från engelska. Översättarna är volontärer som hämtar breven 

på kontoret, översätter dem i sina egna hem i mån av tid, och sedan lämnar tillbaka dem på 

kontoret.  

– Översättningen tar tid, berättar Ana Luz Lopez. Särskilt efter jul ligger vi efter.  

Hon visar lådor med hundratals öppnade brev som fortfarande inte översatts. Det har precis 

varit påsk, men många av breven är kvar sedan jul.  

– När vi ligger så här långt efter får vi själva hjälpa till så fort vi får en stund över, berättar hon. 

En av sekreterarna visar vad hon jobbar med. ”To my sponsor Rose-Marie Nilsson” står det 

på skärmen.  

 

Brevet når fadderbarnet 
När översättningen är klar skickas breven vidare ut till fadderprojekten i paket eller hämtas 

upp av representanter från lokalkontoren. Marie Olssons brev ska till projekt 2165 i 

Huextetitla. Först samlas breven upp på Centro Infantil Huextetitlas kontor, en 

underorganisation till Fondo para Niños de Mexico. Breven delas upp efter projekt, det vill 
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säga byn där fadderbarnet bor. Centro Infantil Huextetitla hjälper 1030 barn i 16 olika projekt. 

897 av barnen har faddrar. Resten hjälps av extra pengainsamlingar eller av pengar från 

syskonens faddrar.  

– Tanken är att en hel familj ska bli hjälpt av ett fadderskap, inte bara fadderbarnet i fråga, 

säger María Hernandez Anita som jobbar med projekt 2165 på Centro Infantil Huextetitlas 

kontor. 

Trots det finns det restriktioner kring hur mycket pengar en fadder får skicka till sitt 

fadderbarn. Barnfonden och samarbetsorganisationerna har en gemensam policy. Mellan 100 

och 250 kronor per gång, max 1000 kronor om året. Om inget annat anges av faddern går 

pengarna till hela byn eller till de barn som saknar fadder. Det är svårt att skämma bort sitt 

fadderbarn. 

 

När breven till projekt 2165 samlats i en liten hög åker María Hernandez Anita ut till byn. 

Breven delas ut till barnen. Tre till fyra månader senare kan Marie Olsson förvänta sig ett svar 

från Eulalio på Centro Infantil Huextetitlas linjerade brevpapper.  

 

Vill du bli fadder? 
För dig som vill bli fadder finns många alternativ. Du kan välja mellan att bli fadder till ett 

enskilt barn eller till en hel grupp. Hos många organisationer har du också möjligheten att välja 

var i världen barnet ska bo. De flesta organisationer har ett anmälningsformulär på sin 

hemsida. Där kan du också beställa hem information om organisationens fadderverksamhet. 
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Svensk kontroll unik i världen 

Rädda Barnen, Clowner utan gränser eller Baltic 2000? Det är svårt att veta vilka 

som går att lita på i djungeln av välgörenhetsstiftelser och 

insamlingsorganisationer. Så innan du lägger slantarna i bössan, se efter om 

insamlarna har ett 90-konto. 
 

När du skänker pengar, vare sig det är månadsavgiften till ett fadderbarn eller en donation till 

cancerforskning, vill du vara säker på att pengarna går till rätt ändamål. Stiftelsen för 

insamlingskontroll (SFI) är en ideell organisation som tillhandahåller 90-konton och 

kontrollerar att insamlingar på sådana konton går rätt till. 

– Vår uppgift är att se till att pengarna som kommer in används till det ändamål som sagts, 

säger Eva Birath, kanslichef på SFI.  

 

Det är inte vem som helst som får ett 90-konto. För att göra allmänna insamlingar under SFI:s 

kontroll krävs att kontoinnehavaren har ett godkänt organisationsnummer, en auktoriserad 

revisor och en firmatecknare. Stiftelsen måste ha stadgar och lämna in årsredovisning och 

revisionsberättelse senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. 

– Finns det utländska samarbetspartners vill vi också ha en beskrivning av deras verksamhet, 

säger Eva Birath. 

Minst 75 procent av de insamlade medlen ska gå till ändamålet. Det vill säga att 

organisationerna inte får ha administrativa kostnader som överskrider 25 procent av intäkterna. 

Ett kontrollgirokonto kan endast ges för tre år framåt. Efter det måste organisationen ansöka 

på nytt.  

 

Idag är det cirka 400 organisationer som står under SFI:s kontroll. Stiftelsen förfogar över 

samtliga plusgirokonton med nummer 90 00 00 till 90 99 99 och alla bankgironummer 

mellan 900-000c och 904-999c.  

– Sverige är det enda landet i världen som har en avsatt kontoserie för allmän 

insamlingsverksamhet. Där är Sverige unikt i världen, berättar Eva Birath. 
 

Ett 90-konto garanterar dock inte att pengarna kommer fram. Det finns alltid organisationer som 

missköter sig. Eva Birath tillträdde som kanslichef i januari, men har redan hunnit dra in tre 

konton.  
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– Vi granskar organisationerna hela året. Får vi reda på att något inte stämmer gör vi en 

utredning. Det kan vara att kostnaderna för administration överskrider 25 procent eller att 

organisationen inte lämnat in någon årsredovisning. Vi ska inte vara en intresseorganisation för 

insamlarna utan alltid stå på givarnas sida, berättar Eva Birath.  
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Mötet mellan världar 

- ett fadderbesök i Mexiko 

 

Det är tryckande varmt på Centro Infantil Huextetitlas kontor. En medelålders man 

försöker kommunicera med en liten pojke. De talar inte samma språk, men har 

brevväxlat i snart fyra år. Göran Olsson har åkt till Mexiko för att besöka sitt 

fadderbarn. På kontoret i Huextetitla träffar han Eulalio för första gången.  
 

Resan börjar i Förslöv, en by med 2 000 invånare. På matbordet ligger kläder, tre par 

läsglasögon, magmedicin, och en Mexikoguide. Presenter till fadderbarnet, en läderboll, en 

fotbollströja och godis, packas varsamt ner i ett eget fack på den stora ryggsäcken.  

– Jag tycker inte om att planera för mycket, säger Göran Olsson. Under resan vill jag ta dagen 

som den kommer.  

 

Klockan 05.30 den 11 april vinkar Göran hejdå till sin fru Marie. Det är egentligen hon som är 

faddern, hon som skriver brev, skickar julklappar och betalar månadsavgiften. Men Marie 

måste stanna hemma. Hon måste arbeta, ordna påskkalas och fira sin systers 60-årsdag. Jag, 

hans numera utflugna dotter, följer istället med som tolk på resan. Det är dimmigt och kallt i 

Förslöv. Bilrutorna är täckta av glittrig frost. 

– Att man ska behöva skrapa rutorna i mitten av april, suckar Göran medan han vrider på full 

värme i bilen.  

Cirka ett dygn senare ska vi landa i en av världens största städer. Där är det över 30 grader 

varmt. 

 

Genom mejlkorrespondens med Barnfonden i Malmö har Göran bestämt tid och plats för ett 

besök hos fadderbarnet, Eulalio Hernandez Hernandez, i Huextetitla i nordöstra Mexiko. I 

fyra år har paret Olsson varit fadder åt pojken. Med foton och brev har fadder och fadderbarn 

försökt lära känna varandra. De har inte mycket att skriva om. Deras liv pågår i skilda världar. 

Eulalio skriver sällan om sig själv och sina intressen. Personalen på fadderorganisationen har 

sagt åt honom att breven ska vara ett kvitto på att pengarna kommer fram. Eulalio berättar 

därför hur tacksam han och hans familj är för hjälpen och om alla bra saker fadderpengarna 
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går till. Göran och Marie i sin tur är osäkra på vad de kan berätta ur sina liv. Det finns så 

mycket som Eulalio aldrig har upplevt. De vågar därför inte skriva om semesterplaner, 

golfrundor och segelbåtar.   

 

Lite norr om Mexico City ligger Huextetitla 
Resan går från Köpenhamn, via Amsterdam, till Mexico City och tar cirka 20 timmar. Göran 

som mäter en bit över en och nittio har svårt att hitta rätt ställning i flygplansstolen. Med 

reseguiden i knät försöker han, utan framgång, att hitta fadderbarnets by på kartan.  

– Här någonstans tror jag, säger han och gör en ring med fingret lite norr om Mexico City.  

 

Där i Huextetitla, lite norr om Mexico City, börjar personalen på Centro Infantil att bli orolig. 

De har blivit ombedda att ordna ett fadderbesök i en av sina projektbyar, projekt 2165. 

Besöket kräver en del förberedelser. Föräldrarna till barnet måste vara lediga från arbetet, 

aktiviteter ska planeras och minst en person ur personalen måste ta ledigt från sina 

arbetsuppgifter för att närvara. Fadderbarnet och hans familj har blivit underrättade. De är 

nervösa och har påbörjat sina egna förberedelser inför besöket. Det var flera veckor sedan 

kontoret fick det första samtalet av Ana Luz Lopez på huvudkontoret i Mexico City. En 

fadder ska säga till minst åtta veckor innan han eller hon tänkt resa. Men Ana Luz Lopez 

återkom aldrig och bekräftade besöket.  

 

Vi tar oss vidare från Mexico City via Veracruz, Poza Rica och Tuxpan till Huejutla med buss. 

Till skillnad från Mexikos svaga järnvägsstruktur är busstrafiken välutvecklad. På vägarna, av 

väldigt varierad karaktär, varvas storföretag och herrgårdar med fattigdom, primitivt jordbruk 

och plåtskjul. Tidigt en morgon i Tuxpan ringer telefonen. Projektpersonalen i Huextetitla 

undrar om besöket blir av eller ej. Göran har glömt att svara på det senaste mejlet. 

 

Nya direktiv från huvudkontoret 
Den 17 april klockan 09.50, tio minuter förtidigt, anländer Floriset Sanjuan Sanjuan till hotellet 

Posada Huejutla i Huejutla de Reyes. Hon är utbildad psykolog och arbetar som samordnare 

på Centro Infantil Huextetitla, ett av Fondo para Niños de Mexicos lokala kontor utanför 

Huejutla. Hon är klädd i rosa linne och vita byxor. De rosa klackskorna matchar tröjan och 

silverarmbandet med rosa stenar. Den här morgonen ska hon hämta en västerländsk fadder 

som kommit för att besöka sitt fadderbarn Eulalio i projekt 2165. Hon ser honom direkt i 

hotellets lobby. Det är ovanligt med västerländska turister i Huejutla. 
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Vi ska få skjuts med Floriset och hennes man till besöket. Stereon står på full volym i den åtta-

sitsiga Chevan. Göran början bli nervös. 

– Tyvärr har vi fått nya direktiv från huvudkontoret som innebär att ni inte längre får besöka 

barnet i dess hem, berättar Floriset. Det är för barnets säkerhet. 

Det är huvudorganisationen Christian Children’s Fund i USA som bestämmer reglerna. 

Organisationen startades år 1938 och har med åren växt sig stor och stark. Med verksamhet i 

33 länder är de en av USA:s största organisationer. Alla fadderbesök ska gå efter deras ”Child 

protection policy”. Besöket får endast sträcka sig över en dag, personal måste närvara och inga 

löften om pengar eller presenter får ges utan personalens godkännande. Amerikanska faddrar 

måste dessutom ha ett fläckfritt kriminalregister för att få besöka sitt fadderbarn.  

 

Mötet 
Det tar en halvtimme med bil ut till kontoret. En rostig, nästintill oläslig skylt förkunnar att här 

ligger Centro Infantil Huextetitla. Floriset presenterar oss för kollegorna i den kvava 

kontorsmiljön. Kontoret består av ett rum med tre arbetsplatser. En ensam fläkt skramlar i 

taket. Yasbely Hernandez Hernandez tar genast till orda. Hon är liten och smal med klargula 

byxor och sandaler med höga klackar.  

– Så här jobbar vi, säger hon med en svepande gest som både börjar och avslutar rundturen.    

 

I ett hörn sitter tre tysta individer. Skrämda till tystnad av de vita jättar som just klivit in i 

rummet. Mamma, pappa och son, ingen över 165 centimeter, har aldrig sett något liknande. På 

tå med stor möda hänger Eulalio blommor runt sin fadders hals. I många år har Eulalio 

grubblat över om hans fadder på andra sidan breven är en kvinna eller en man, en madrina 

eller en padrino. Nu är han om möjligt ännu mer förvirrad. Hans fadder heter Marie Olsson, så 

står det i papperna, och här står en man som heter Göran.  

Göran plockar fram presenterna och försöker förklara på svenska att fotbollen måste pumpas. 

Familjen tar emot paketen och tittar förtvivlat på personalen. De vet inte vad de ska göra.  

 

Eulalios värld 
Projektpersonalen har planerat ett besök i Eulalios hemby, projekt 2165. En blå Nissan pickup 

med sprucken ruta och fyra däck i olika storlekar, står och väntar utanför kontoret. Familjen, 

Yasbely, Floriset och jag hoppar upp på flaket. En smal träbänk, ett traktordäck och ett rep får 

fungera som komfort och säkerhet. Göran, hedersgästen, får sitta i förarkabinen. Chauffören 
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försöker småprata, men talar endast spanska. På flaket står Eulalios pappa blickstilla med stöd 

endast från det svajande repet medan bilen hoppar fram över gropar och stenar på grusvägen.  

– Inga vanliga bilar kan ta sig ner här, förklarar Floriset. Oftast får familjerna gå hela vägen till 

kontoret för att få hjälp. Det rör sig om flera mil på en dag. 

 

Vägen till byn tar aldrig slut. Den skumpiga resan ger blåmärken och sträckningar för den 

ovane. För Eulalio och hans familj är färden en ovanlig lyx. 

– Vi har i alla fall luftkonditionering, skrattar Floriset och syftar på vinddraget genom den 

öppna presenningen.   

För oss svenskar, som just lämnat en ovanligt lång vinter bakom oss, känns vinden snarare 

som eldflammor i den nästan 40-gradiga värmen. Inne i förarkabinen delar Göran och 

chauffören en flaska vatten under en tvåspråkig konversation med egenkonstruerat 

teckenspråk. De förstår inte varandra, men samtalet är hjärtligt och Göran förstår att 

instrumentbrädet inte fungerar.  

 

Det är lite av en lättnad när bilen stannar i byn med projektnummer 2165. Ojämna grusvägar, 

halmhyddor, lerhyddor och ett otal barn är det första som möter oss. Husen är mycket enkla. 

De flesta har halmtak, lerväggar och jordstampat golv. Några har tegelväggar och 

palmbladstak. Eulalio springer före in på skolgården. Skolans gröna byggnader skiljer sig 

markant från bostadshusen. De är av sten och cement, med tak och riktiga glasfönster. Eulalio 

ställer sig stolt framför sitt klassrum med numret fem efter de femteklassare det tillhör.  

– Det här är mitt, säger han och ler blygt. 

Yasbely föreslår att vi ska titta på den lokal som Centro Infantil Huextetitla tillhandahåller för 

efter-skolan-aktiviteter. María Hernandez Anita kommer med nycklarna. Hon är sekreterare på 

lokalkontoret och den som åker ut till byn med brev och paket från faddrarna.  

– För bara några veckor sedan kom ett paket till Eulalio, berättar hon för Göran. 

Han ser förvånad ut.  

– Vi fick den här tröjan, säger Eulalios mamma och slätar till sin sons limegröna t-shirt.  

Hon tänkte att faddern ville se att paketet kommit fram och har knappt låtit Eulalio använda 

tröjan innan besöket. Göran skyndar sig att förklara att det är hans fru Marie som brukar 

skicka paketen. Själv har han aldrig sett tröjan förrut.  

 

 

 

 12



Tystnad på olika språk 
Ett 40-tal barn har samlats runt lokalen. De står i klungor i fönstren och i dörröppningen. 

Ingen vågar komma in i rummet. En blick från någon av de utomstående får dem att försvinna 

runt närmsta hörn. Samtalet mellan fadder och familj är nästintill obefintligt. 

Språkskillnaderna, värmen och bristen på lämpliga samtalsämnen gör att stämningen blir 

pressad. Tystnaden är det enda de har gemensamt. Yasbely försöker föra fadder och 

fadderbarn närmare genom att be Eulalio peka ut sina syskon. De är inte där just då. Tiden 

tickar långsamt. Yasbely berättar om projektet. María berättar om byn. Eulalios pappa vill visa 

familjens hem, men får veta att det inte går för sig. 

– Regler från huvudkontoret, säger Yasbely kort. 

 

Ett tafatt adjö 
Väl tillbaka på kontoret i Huextetitla får vi ljummet vatten i plastglas. Dagen har varit lång. 

Värmen och alla nya intryck har varit påfrestande. Familjen sitter mitt emot Göran i plaststolar 

och dinglar med benen. Ingen vet, men de anar att besöket nått sitt slut. Eulalio vågar knappt 

titta på sin fadder. När det är dags att gå försöker Göran ge honom en kram som får stel 

respons. Eulalio är fortfarande rädd för den vita jätte som för en stund tagit del av hans värld. 

Göran och jag ska tillbaka till hotellet, sätta på luftkonditioneringen, ta en dusch och somna 

gott i rena lakan.   

– Nu har vi i alla fall mer att prata om i breven, säger Göran. Nu när man har varit där. 
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Familjeförsörjare med internationell hjälp 
Francisco Hernandez Hernandez är 43 år och 162 centimeter lång. Hans 

mörkgröna långbyxor är upplagda mer än en decimeter med ljusblå tråd. 

Tillsammans med fru och barn bor han i en indianby utan riktigt namn. De 40-tal 

familjer som bor där ingår i ett stödprogram finansierat av pengar från 

fadderverksamhet. Programmet, liksom byn, kallas för projekt 2165. 
 

– En mans lott i livet är att arbeta, säger Francisco Hernandez Hernandez. Så är det och så har 

det alltid varit. Jag ser varje arbetsdag som en välsignelse.  

Francisco har arbetat i hela sitt liv. Trots det kan han inte försörja sin familj utan hjälp utifrån. 

Sonen Eulalio har just haft besök av sin fadder från Sverige. Francisco bockade och bugade för 

faddern. Det var länge sedan han fick svälja stoltheten och erkänna familjens beroende av hjälp 

utifrån. 

 

Byn utan namn 
Byn där Francisco bor med fru och fyra hemmavarande barn ligger utanför Huextetitla i östra 

Mexiko. Tillsammans med ett 40-tal andra familjer ingår de i ett stödprogram finansierat av 

internationell fadderverksamhet, projekt 2165.  

 

Männen i byn går upp tidigt, ofta flera timmar innan solen. De börjar dagen med att gå 

åtskilliga kilometer på gropiga grusvägar, några i sandaler andra barfota. När de når den 

asfalterade vägen hämtas de upp av flakbilar, som tar dem till dagens arbete. Kvinnor och barn 

blir ensamma kvar i byn. Kvinnornas uppgift är att hämta vatten i brunnen, tvätta och 

förbereda maten, medan barnen går i skolan. 

 

I ljusrosa skjorta, med uppkavlade ärmar, och vit hatt ger Francisco mig en rundtur i byn. 

Skjortan räcker honom till knävecken, men sin korta längd till trots ger han ett stort intryck. 

Francisco är rakryggad med stolt blick. Han är artig och ödmjuk. För pengar som motsvarar en 

halv dagslön bjuder han mig på läsk som smakar Fanta, fast märket heter Kas.  

 

Familjen Hernandez Hernandez, mamma, pappa och fyra barn, bor i ett hus gjort av träpinnar 

med halmtak och jordstampat golv. De har bara ett rum. En liten eldplats av tegelstenar tjänar 
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som kök i mitten av rummet. Förut bodde de åtta i huset, men två av barnen har gift sig och 

försörjer nu egna familjer i byn. 

– Här gifter man sig mellan 15 och 20 år, berättar Francisco. Det är ibland det enda sättet, 

särskilt för flickor, att försörja sig. 

Själv var Francisco 18 år när han gifte sig. Hans fru Maria Cristina var bara 17. 

 

En mans lott i livet är att arbeta 
Francisco är oftast ackordanställd på majs-, kaffe- eller bönodlingar utanför byn. Det är en 

osäker anställningsform. Det finns perioder då han arbetar flera månader i sträck på samma 

arbetsplats. Sedan finns det dagar när han inte har något jobb överhuvudtaget.  

– Jag kan byta arbetsgivare flera gånger i månaden, berättar Francisco. Jag oroar mig alltid över 

att inte hitta något nytt jobb när det gamla tar slut.  

 

Lönen är ungefär 3 000 svenska kronor om året. Det ger honom under 10 kronor om dagen. 

Hans fyra hemmaboende barn, Hilaria, Felipe, Eulalio och Adelaida, har faddrar, människor 

med bättre ekonomi som varje månad betalar en summa till ett av barnen. Pengarna går bland 

annat till barnens skolgång, hälsa och kläder. Faddrarnas samlade månadsbidrag till de fyra 

syskonen är nästan tre gånger mer än Franciscos lön. 

 

Vi äter det Ni beställer 
Det är vårväder. Solen står så högt att världen är skugglös. Vi har åkt till San Felipe, en stad 

någon mil från projekt 2165. Jag sitter med fyra medlemmar av familjen Hernandez Hernandez 

på en lunchrestaurang. Franciscos fru Maria Cristina är knappt 140 centimeter lång. Hon sitter 

ihopkrupen, med krökt rygg och armarna hängande längs sidorna. Hon ser gammal ut, men 

något glittrande i hennes ögon säger att hon är yngre än vad hon ser ut. Mitt emot henne sitter 

Francisco. På ena kortsidan sitter parets elvaårige son Eulalio. Hans svarta blanka skor är två 

nummer för stora. Restaurangbesöket till ära har han vattenkammat hår och mörkblå 

långbyxor. Bredvid honom sitter hans tre år yngre syster Adelaida, finklädd i jeanskjol och 

klarblått linne. 

- Vi är lite nervösa, erkänner Francisco. Familjen har bara varit på restaurang en gång tidigare.  

För yngsta dottern Adelaida är det första gången. Alla fyra sitter tätt intill varandra och har 

medvetet lämnat några tomma stolar mellan mig och sig själva. 

- Vi äter det Ni beställer, säger Francisco till mig.  
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Hela restaurangen har en frän doft av frityrsmet. Färgen har flagnat från väggarna och fläkten 

hänger löst över bordet. Servitrisen, en dam i 70-årsåldern, serverar kött, bruna bönor och 

tortillabröd på sprucket porslin. Familjen lägger genast kniv och gaffel åt sidan och tar köttet 

med händerna. För dem är restaurangbesöket en stor händelse. Francisco är den ende av de 

fyra som pratar. Barnen är blyga och frun Maria Cristina talar dålig spanska. Familjen 

Hernandez Hernandez, liksom resten av invånarna i projekt 2165, tillhör ursprungsfolket 

aztekindianerna. Det finns omkring femtio olika indianspråk i Mexiko. Alla härstammar från 

de fem största: nahuatl, maya, zapotec, otomi och mixtec. I projekt 2165 är modersmålet 

nahuatl.  

– Jag har tvingats lära mig spanska genom mitt arbete och den kontakt jag har med försäljarna 

i San Felipe, berättar Francisco. Men min fru vistas sällan utanför byn och kan bara några få 

ord. 

 

Alla barn borde få gå i skolan 
Francisco och Maria Cristina är analfabeter, de kan varken läsa eller skriva.  

– Jag har aldrig gått i skolan, berättar Francisco. Jag har arbetat i hela mitt liv.  

Idag är det obligatorisk skolgång för alla barn mellan 6 och 14 år i Mexiko. Det betyder inte att 

alla går i skolan, bara att de borde.  

– Många slutar skolan för att börja arbeta redan efter mellanstadiet, berättar Francisco. Det är 

synd. Alla barn borde få gå i skolan. 

Franciscos lön räcker dock inte till barnens skolgång, hur mycket han än sliter på fälten. Det är 

därför hans barn måste skriva brev och skicka kort till sina faddrar i USA, Kanada och Sverige.  

– De förstår inte alltid själva hur viktiga fadderskapen är för familjen, säger Francisco.  

Han själv däremot vet.  

– Jag är tacksam, säger han. Men det är var mans uppgift att försörja sin familj. 

 

Slutord 
 
Officiellt värnar Mexiko om sitt ursprung. Hyllningar till den moderna republikens grundare, 

indianen Benito Juárez, syns överallt i form av statyer och monument. I samhällslivet har 

ursprungsfolken däremot låg status. Mexiko har cirka 105 miljoner invånare varav 24 miljoner 

lever i extrem fattigdom. En överlägsen majoritet av dem är indianer.  

 
Den 27 april, tio dagar efter mitt möte med Francisco och hans familj, är jag i Mexico City. I 

en av rondellerna på Paseo de la Reforma står ett hundratal indianmän i bara kalsonger, 

neddragna en bit under rumpan, och skriker slagord. De har blockerat rondellen för att göra 
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sina röster hörda. Demonstranterna kräver att situationen för de mexikanska arbetarna ska bli 

bättre. En bit från de halvnakna männen står kvinnorna och delar ut flygblad. Många av 

demonstranterna har färdats flera mil i dåliga bussar för att delta i manifestationen. De har 

slagit upp tältläger på gräsplättarna längs den trefiliga trafikleden. Trafiken flyter trögt genom 

folkhavet. Förvånade bilister befinner sig plötsligt i ett hav av nakna rumpor. Anledningen till 

protesten är att Mexikos president Vicente Fox gav stora löften om förändring för 

ursprungsbefolkningen inför valet 2000. Löftena har fortfarande inte uppfyllts. 

Mandatperioden lider mot sitt slut och den sittande presidenten kan inte ställa upp till omval. 

Det är nu eller aldrig menar demonstranterna. 

 

Francisco Hernandez Hernandez deltar inte i demonstrationen, men berörs dagligen av 

presidentens ouppfyllda löften. Majsodlingarna ger upphov till hälften av alla arbetstillfällen ute 

på landsbygden i Mexiko, både tillfälliga och långsiktiga. Efter inträdet i Nafta, frihandelsavtalet 

mellan Kanada, USA och Mexiko, har priset på majs sjunkit med 45 procent. På grund av de 

fallande priserna har bönderna inte längre råd att anställa lantarbetare eller försörja sig på 

inkomsterna av majsförsäljningen.  

– Jag vet inte så mycket om hur saker går till, säger Francisco när vi pratar om lantarbetarnas 

situation under restaurangbesöket i San Felipe.  

– Men jag är inte dum. Jag förstår att andra tjänar mer än jag, säger han. 
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Arbetsrapport 
 

Ämnesval 
Jag har haft möjligheten att resa runt i Mexiko. I landet har jag stött på en extrem fattigdom 

som det sällan talas om. Mexiko har, jämfört med andra länder i Sydamerika, en hög 

ekonomisk tillväxt. Framgångarna gagnar tyvärr inte alla. På landsbygden och särskilt bland 

ursprungsbefolkningen står utvecklingen still. Frågan är vem som hjälper dessa människor när 

regeringen sopar problemen under mattan. Jag fick chansen att följa med en svensk fadder, 

min pappa, som skulle besöka sitt fadderbarn i Mexiko. Jag såg då en chans att ta ner ämnet på 

marknivå. Vad innebär ett fadderskap? 

 

Syfte 
Syftet är att skildra båda sidorna av ett fadderskap. Familjen i Sverige och familjen i Mexiko går 

in i fadderskapet av väldigt olika orsaker. Min målgrupp är inte åldersrelaterad. Däremot har 

jag riktat mig till vuxna människor, som kanske själva har ett fadderbarn, funderat på att bli 

faddrar eller på annat sätt vill hjälpa barn i andra länder. Läsaren är intresserad av mötet mellan 

kulturer och hjälparbete i allmänhet. 

 

Research 
Mitt researcharbete har gått ut på att läsa på en massa om fadderverksamhet. Jag valde att 

fokusera på Barnfonden, Christian Children’s Fund, Fondo para Niños de Mexiko och Centro 

Infantil Huextetitla eftersom dessa organisationer var involverade i fadderbesöket som jag 

skulle få följa med på. Stommen i mitt arbete utgörs dock av intervjuer och samtal. Merparten 

av samtalen har inte använts i artiklarna utan endast tjänat som underlag. Internet har varit 

oumbärligt. Jag har även fått mycket information via mejl av hjälpsamma människor runt om i 

världen.  

 

Vinkel, form och gestalt 
I början ville jag ge klarhet i begreppet fadderverksamhet, men insåg snart att själva 

fadderskapet var mycket intressantare. Jag började mitt arbete med teorin om att samarbetet 

mellan fadderorganisationer/samarbetspartners tar mer kraft än vad det ger. Jag trodde att 

mycket pengar försvinner på administration i de olika länderna och att väldigt lite faktiskt går 
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till barnet. Efter att ha varit på plats både ute i projektet och på de olika kontoren både i 

Mexiko och i Sverige fick jag en annan bild. Vinkeln lades därför på den svenska 

fadderfamiljen kontra mottagarfamiljen i Mexiko och mötet mellan dem. Jag har valt att lägga 

upp artiklarna så att läsaren får börja med den svenska familjen och dess väg till att bli fadder. 

Sedan kommer reportaget som är ett möte mellan fadder och fadderbarn. Sist kommer 

personporträttet på fadderbarnets pappa som får stå för motsättningarna och det svåra i ett 

fadderskap. Från det svenska perspektivet är fadderskapet något väldigt bra. Svenskar som tar 

sitt ansvar som goda världsmedborgare och hjälper fattiga barn. Från det Mexikanska 

perspektivet ville jag istället visa att det ligger andra faktorer bakom. Situationen för 

mexikanska indianer förbättras inte med svenska pengar. 

 

Etiska problem och citatkoll 
Ett etiskt dilemma som jag funderat mycket över är att fadderfamiljen sitter i en stark 

beroendeställning till sin fadder. Kanske skulle Francisco inte ha ställt upp på intervjun om jag 

hade kommit till byn ensam i ett annat sammanhang. Jag kom dock fram till att ingenting som 

skrivits i personporträttet kan skada Francisco eller hans familj på något sätt.  

Alla inblandade vet att jag intervjuade dem i egenskap av journaliststudent. Familjen i Mexiko 

var också medveten om att det de sa under själva besöket kunde användas i artiklarna. Alla 

intervjuer i Mexiko gjordes på spanska, med penna och anteckningsblock. Alla mexikanska 

intervjupersoner fick kolla sina citat på plats, eftersom jag var rädd att jag inte skulle få tag på 

dem senare. Detta visade sig vara riktigt eftersom jag fortfarande, två veckor senare, inte har 

fått svar genom de mejladresser de gav mig. Alla svenska citat har kollats via telefon och mejl 

efter att artiklarna var färdigskrivna.  
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Källförteckning 
 

Intervjuer 
- Eva Birath, kanslichef  Stiftelsen för insamlingskontroll, Stockholm, 30/3-06 

- Göran och Marie Olsson, faddrar, Förslöv, 10/4-06, 30/4-06 

- Yasbely Hernandez Hernandez, psykolog Centro Infantil Huextetitla, Mexiko, 17/4-06 

- Floriset Sanjuan Sanjuan, psykolog Centro Infantil Huextetitla, Mexiko, 17/4-06 

- María Hernandez Anita, sekreterare Centro Infantil Huextetitla, Mexiko, 17/4-06 

- Francisco Hernandez Hernandez, dagsarbetare, Projekt 2165, Mexiko, 17/4-06 

- Ana Luz Lopez, kommunikationsansvarig Fondo para Niños de Mexiko, 20/4-06 

- Marie Heberlein, fadder, Förslöv, 3/5-06 

- Mia Nyman, handläggare fadderservice Barnfonden, Malmö, 2/5-06  

- Eva Winberg, handläggare fadderservice Barnfonden, Malmö, 2/5-06 

 

Mejlintervjuer 
- Celeste Buccola, handläggare fadderverksamhet, Christian Children’s Fund, 14/5-06 

- Toni Radler, kommunikationsansvarig, Christian Children’s Fund, 16/5-06 

 

Webben 
- www.barnfonden.se (Barnfonden) 

- www.fpndm.org.mx (Fondo para Niños de Mexiko) 

- www.christianchildrensfund.org (Christian Children’s Fund) 

- www.insamlingskontroll.a.se (Stiftelsen för insamlingskontroll) 

- www.snf.se (Svenska naturskyddsföreningen) 

- www.landguiden.se (Landguiden - Länder i fickformat) 

 

Tryckt material 
-  Barnfondens årsrapport för 2005 
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