VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020
BHARAT INDIEN-BISTÅND
MEDLEMSUTVECKLING
Antalet betalande medlemmar under året ha varit 228 (245*). Vi kan konstatera att både antalet betalande medlemmar och faddrar stadigt har minskat det senaste året främst på grund av
att samarbetet med Holy Angels Convent tvingades upphöra.
* 2019

FADDERBARNSVERKSAMHETEN
Under 2020 har fadderbarnsverksamhet bedrivits vid de 5 barnhemmen med totalt 206 (245*)
fadderbarn vid årets slut. De 206 barnen var fördelade enligt följande: Birdsnest Home 20
(21*) fadderbarn, Holy Apostles Convent 53 (54*) fadderbarn, MTM Orphanage 59 (62*)
fadderbarn, Warn Baby Fold 48 (63*) fadderbarn, MTA 26 (27*). Under 2020 var det 39 barn
som lämnade hemmen, men på grund av corona-pandemin har inga nya barn tillkommit..
De nya hårda bestämmelserna gällande barnhemsverksamheten i Indien som kom 2018 kvarstår. På grund av pandemin har inga nya stängningar varit aktuellt för våra barnhem men
våra barnhem känner en oro inför framtiden. Den hindunationalistiska regeringen vill ha ett
hinduiskt Indien utan muslimer och kristna och stiftar lagar och bestämmelser i syfte att försvåra för kristna och muslimska hjälporganisationer. Våra barnhem fick på grund av pandemin stänga ned helt under våren 2020. De flesta av hemmen har ännu inte kunnat öppna upp.
Dock har de två hemmen i Kerala lyckats få tillstånd av myndigheterna, så att några få av de
äldsta barnen kunnat komma tillbaka under hösten för att få studiehjälp av barnhemmen inför
examen. Därför vet vi inte hur det kommer att se ut när skolorna åter planeras att öppna.

BISTÅNDSVERKSAMHETEN
Under 2020, då barnhemmen från mars månad stått tomma och hjälpverksamheten har fokuserats på att hjälpa våra barns familjer, har inget fokus lagts på den fysiska barnhemsmiljön. Warn Baby Fold har erhållit pengar för inköp av en Scooter för att underlätta för personalen att besöka våra familjer och lämna nödhjälp. Viss uppfräschning och underhåll av lokaler har dock skett.

STYRELSEN
Styrelsen har under året träffats 2 ggr fysiskt och 1 gånger via digitalt möte. På grund av pandemin och dess reseförbud har barnhemmen inte kunnat kontrolleras på plats. Vi inväntar nu
deras årsredovisningar, som blir klara i slutet av mars. Under föreningens 40-åriga verksamhet har vi för första gången inte haft möjlighet att besöka barnen och barnhemmen.

VERKSAMHET I INDIEN
Under 2020 har ingen riktad verksamhet på plats i Indien kunnat ske, eftersom varken medlemmar eller styrelse har kunnat besöka landet.

Ändamålsuppfyllelse 2020 för Bharat Indien-Bistånd
Bharat Indien-Bistånd har avslutat sitt 40:e verksamhetsår. På grund av pandemin har mycket
förändrats. Vårt årsmöte fick ställas in och alla planerade besök i Indien fick avbokas. Under
våra 40 verksamhetsår har vår hjälpverksamhet varit fokuserad på att ge våra fadderbarn en
bra utbildning och bra uppväxt, som på sikt leder till en god utveckling och ett oberoende liv.
Pandemiåret 2020 kan därför kännas som ett mindre lyckat år.

Föreningens mål enligt stadgarna är:
1) Att i Indien bedriva hjälparbete riktat mot föräldralösa och fattiga barn och ungdomar, vilket ska leda till
deras utveckling och oberoende.
Vårt arbete har under alla år i huvudsak skett genom fadderverksamhet på de 5 (6 tom 2020-06-30) barnhem som
föreningen stödjer. Under pandemiåret 2020 har mycket förändrats. Skolorna stängde ner i slutet av mars -20 och
barnen fick lov att återvända till sina hem och vårdnadshavare. Nedstängningen har sedan fortsatt resten av året
2020. De barn som haft möjlighet att studera på distans har varit ytterst begränsat eftersom endast ett fåtal familjer har haft tillgång till internet och datorer. Förutom att barnen drabbades av utebliven skolgång, så har pandemin även medfört armod och fattigdom eftersom många föräldrar blivit arbetslösa. Tidigt förstod vi att våra hjälpinsatser i första hand måste bli att stötta familjerna i form av matbidrag och annan nödvändig hjälp till livets
nödtorftigheter. På många sätt är därför 2020 ett förlorat år eftersom barnen ej kunnat studera. Genom vår
hjälpinsats hoppas vi att de ,den dag som skolorna öppnar upp igen, kan återgå till sina studier.

Att mäta måluppfyllelse har inte varit möjligt enligt våra tidigare uppsatta mål.
Under ett vanligt läsår besöker vi barnhemmen för att träffa barnen, barnhemspersonalen och deras lärare. Vi
tittar på skolresultat, skolmiljö och deras psykiska och fysiska mående. Under pandemiåret 2020 har vi ej kunnat
besöka vare sig landet eller banhemmen utan fått förlita oss på våra indiska samarbetspartner. Föreståndaren på
respektive barnhem fick i uppgift att hjälpa barnen i deras hemmiljö dvs distribuera mat eller andra förnödenheter som motsvarat det belopp som våra faddrar månatligen skänker.
Under de senaste åren har det kommit många signaler om nya och strängare regler från centralregeringen. Barnhemmet Holy Angels Convent i Trivandrum som föreningen hjälpt alltsedan 1983 fick sitt tillstånd att mottaga
utländsk hjälp via ett FCRA konto indraget. Detta medförde att vi inte längre kunde skicka pengar till våra fadderbarn på hemmet och verksamheten fick avslutas.

2) Att i Sverige och Indien verka för förståelse för de föräldralösas och fattigas villkor och betydelsen av solidaritetsarbete.
Måluppfyllelse:
I Sverige har vi genom vår hemsida och sociala medier försökt att synas, men på grund av pandemin har inga
riktade aktiviteter som medlemsvärvning, föreläsningar och informationsträffar kunnat genomföras. Vi har även
under alla år arrangerat en gruppresa till Indien för faddrar och andra intresserade. Detta har inte varit möjligt
under 2020.
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