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1. OM OSS 
 
Demokrati för Barns Framtid (DBF) är en biståndsorganisation med säte i Visby som arbetar 
för att förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar i Burundi och Sverige. Vi uppnår 
detta genom att verka för demokrati, mänskliga rättigheter, utbildning, samt främjande av 
idrotts- och kulturaktiviteter. Föreningen grundades år 2010 av Claudien Tuyisabe och hans 
familj från Burundi samt ett tjugotal vänner och intresserade i Visby. 
 

2. STYRELSE 
 
DBF:s styrelse har under år 2014 bestått av följande personer: 
 
Ordförande  Claudien Tuyisabe (t.o.m. 11:e november)   
Vice ordförande  Erik Abrahamsson (ordförande fr.o.m. 11:e november)  
Sekreterare   Claudia Castillo    
Kassör   Anne Melin    
Ledamöter  Hanna Jörnéus, Karl Fritz, Aimé Rukundo (t.o.m. 2 juni), 

Christophe Ndayihimbaze, Mozosi Rugerinyange, Toni Wisth, 
Gregorio Cobos (t.o.m. 2 september), André Szabo. 

                                                                                                                                
Firmatecknare  
Firmatecknare har under året varit Claudien Tuyisabe och Anne Melin var för sig. Från och 
med 11:e november har även Erik Abrahamsson varit firmatecknare. 
 
Revisorer 
Revisorer för verksamhetsåret har varit Tore Karlström och Peter Herthelius. 
 
Valberedning  
Valberedningen under året har bestått av Lennart Lindgren.  
 
Medlemmar 
I utgången av 2014 hade Demokrati för Barns Framtid (DBF) 219 medlemmar. Av dessa var 
178 mellan 6-25 år. 
 
Medlemsavgifter under 2014: 
Vuxen:   100 kronor 
Barn:     10 kronor 
Familj:   150 kronor 
Organisation: 300 kronor 
 
Lokala föreningar 
År 2014 hade DBF lokala föreningar i Lund, Malung-Sälen, Örebro, Norrköping, Hallsta-
hammar, Älvsbyn och Ludvika. 
 
Medlemsföreningar 
År 2014 hade DBF tre anknutna ungdomsföreningar: Somaliska Freds- och Skiljedoms-
föreningen, Hallstahammar Kultur och Idrottsförening (HKF) och Bufökus. 
 
År 2014 hade DBF också två anknutna stödmedlemsföreningar: Gotlands FN:s distrikt/ 
förening och Rädda Barnen Gotland. 
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3. VERKSAMHET 
 
Under 2014 har DBF växt i Sverige och fått fin uppmärksamhet i Europa. Claudien deltog 
bland annat på ett seminarium med Europarådet i Turin i februari 2014 – där DBF uppmärk-
sammades som ett av Europas tio framgångsrikaste integrationsprojekt.  
 
I Sverige har DBF knutit de lokala föreningarna närmare varandra. Vi arrangerade en fotbolls-
turnering på Gotland och två läger i Lomma och Hallstahammar. Vi har även startat upp 
lokala föreningar i Älvsbyn och Ludvika. Under året har vi också blivit beviljade två större 
bidrag, ett från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) och ett från 
Allmänna Arvsfonden som innebär att vi kommer att kunna utveckla vår integrationsmodell 
både lokalt på Gotland och nationellt.  
 
I Burundi avslutades vårt lyckade rent vatten-projekt i december och nu har över 4 000 
människor i Vugizo tillgång till rent vatten nära sina hem. 
 

3.1 BURUNDI 
 
DBF arbetar för att förbättra levnadssituationen för utsatta barn i Burundi. Vi samarbetar 
med lokalorganisationen DAJBU/DYF Burundi (Developpement pour l'Avenir des Jeunes au 
Burundi/Development for Youth Future in Burundi) i Vugizo, Gitega och Bujumbura. 
Verksamheten går ut på att stärka barns rättigheter och att främja demokratiska värderingar. 
Vårt fokus ligger på Vugizo, en av Burundis fattigaste kommuner. 
 
Fadderverksamhet 
DBF:s fadderverksamhet påbörjades 2010. Fadderverksamheten kommer att fortsätta vara i 
liten skala och det är viktigt att det finns en personlig kontakt mellan barn och faddrar. Under 
2014 tillkom ett fadderbarn och vi har nu 13 fadderbarn och 12 faddrar. 
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Resa till Burundi i februari 
Tre DBF-medlemmar åkte ner till Burundi i början av februari. De träffade fadderbarnen, 
delade ut presenter, besökte ursprungsfolket Twa i Gitega och lämnade över pengar som vi 
samlat in till rent vatten-projektet i Vugizo. 
 

 

Burundi röstade på Malala – Global Vote 2014 
Varje år utser världens barn en hjälte som arbetar för barnens rättigheter i Global Vote. DBF 
och samarbetsorganisationen DAJBU var med och organiserade omröstningar på flera skolor.  

Global Vote arrangeras av World’s Children’s Price, som är ett svenskt initiativ. Här är 
pristagarna för år 2014:  
 

• Malala Yousafzai 
Malala Yousafzai hedras för sin modiga och farliga 
kamp för flickors rättigheter. Hon började tala öppet om 
flickors rättigheter vid elva års ålder, när talibanerna 
förbjöd flickor att gå i skolan i Swat-dalen i Pakistan.   

• John Wood 
John Wood hedras för sin 15-åriga kamp för barns rätt till utbildning. John hoppade av 
chefsjobbet på företaget Microsoft för att uppfylla sin dröm: Att bekämpa fattigdom 
genom att ge barn över hela världen möjlighet att gå i skolan.  

• Indira Ranamagar 
Indira Ranamagar hedras för sin 20-åriga kamp för barn i Nepal. Indira växte upp som 
mycket fattig flicka och fick kämpa länge för att få gå i skolan. Redan när hon var 
liten visste hon att hon ville hjälpa andra som också hade det svårt. 
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DBF startade nya projekt i Burundi 
I oktober beslutade DBF att börja med två nya projekt i Burundi, som vi kommer att samla in 
pengar till:  
 
Hjälpa Twa – ett projekt som riktar sig till ursprungsbefolkningen Twa i en by utanför Gitega. 
Stödet ska gå till skolmat, inköp av mark, grödor och djur. Målet är att hjälpa Twa att få ett 
långsiktigt uppehälle och att ge barnen en bättre uppväxtmiljö med tillförsikt inför framtiden.  
 
Jordbruk – hjälp till självhjälp – ett projekt som riktar sig till kvinnor i Vugizo. Stödet ska gå 
till mark, grödor och odlingsredskap. Målet är att skapa ett kooperativ och att stärka kvinnor-
nas sociala och ekonomiska status i Vugizo.  
 
Båda projekten syftar till att på längre sikt förbättra villkoren för barn, så att de får nya fram-
tidsmöjligheter och växer upp i en trygg miljö där de tillåts att vara barn. 
 
Barnens hus 
I slutet av 2014 fick vi besked från Världsbanken att de inte kommer att stödja Barnens Hus 
projektet. Styrelsen funderar nu på om inbetalda pengar ska återbetalas eller satsas på annat 
angeläget projekt. 
 
Resa i Burundi i december – julfirande med Twa m.m. 
Flera medlemmar i DBF reste till Burundi i mitten av december. Under resan har vi träffat alla 
fadderbarn och deras familjer, firat jul med Twa i Gitega där vi delade ut ris och bönor till 85 
familjer och arrangerat en fest i Bujumbura för 400 barn med mat och dans. 
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Rent vatten-projektet är avslutat 
I december kunde vi meddela att DBF:s rent vatten-projekt i 
Vugizo nu är avslutat:  
– Två skolor har fått vatten indraget (totalt ca 2000 elever).  
– 15 stycken tappställen har byggts som försörjer ca 4000 
personer.  
 
DBF har totalt bidragit med 65 000 kr i projektet. Totalkostnaden 
för projektet var ca 400 000 kr (merparten betalades av staten). Arbete med underhåll av 
vattenledningarna kommer att fortsätta. 
 

 
 
Skolprojekt i Vugizo – Nyambeho skolan 
Tre klassrum har byggts till på skolan under sommaren 2014 med hjälp av bidrag från DBF. 
Vatten har dragits fram till skolan genom vattenprojektet. Mycket arbete kvarstår dock 
eftersom tak och golv saknas på delar av skolan.  
 
       3.2 Sverige 
 
I Sverige arbetar DBF med integration av nyanlända invandrarungdomar. Föreningen har ett 
brett kontaktnät och en stark förankring i flera invandrargrupper. Arbetet sker i nära samarbe-
te med skolor, Region Gotland, Rädda Barnen och Röda Korset. Syftet är att ge invandrarung-
domar en aktiv fritid och att skapa naturliga mötesplatser mellan olika grupper i samhället. 
DBF har också fristående lokala föreningar i Lund, Malung-Sälen, Örebro, Norrköping, 
Hallstahammar, Älvsbyn och Ludvika. 
 
De deltagande barnen och ungdomarna kommer i huvudsak från Burundi, Somalia, Irak, 
Afghanistan och Sverige. Vi hoppas att barnen ska upptäcka att alla barn har samma 
rättigheter och lika värde. 
 
Idrott på Norrbackaskolan 
Under hela året, varje lördag och söndag eftermiddag, har DBF arrangerat idrottsaktiviteter i 
Norrbackaskolans gymnastiksal. Aktiviteten uppskattas av både små och stora barn. 
 
Aktiviteterna sker i samarbete med Rädda Barnen. 
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Bad varannan fredag 
Varannan fredag har DBF arrangerat bad och simundervisning på Solbergabadet i Visby. 
Mellan 20 och 35 personer har kommit varje tillfälle. 
 
Läxhjälp 
DBF har i samarbete med Rädda Barnen arrangerat läxhjälp på Kupan, Röda korset, i Visby. 
Flera volontärer och deltagare från DBF har varit med på läxhjälpen. 
 
Dansgrupper 
DBF har startat flera dansgrupper som har uppträtt på olika evenemang. Ungdomarna lär sig 
svensk, burundisk och modern amerikansk dans. Både killar och tjejer har varit med. Vi har 
tränat på Norrbackaskolan och på Fenix. 
 
Disco och bio 
Varannan fredag har DBF arrangerat disco i Melonens kvarterslokal. Mellan 20 och 30 barn 
har kommit varje tillfälle. Vi har också varit på bio. 
 
Integrationscup i fotboll på Gotland 
Söndagen den 23:e juni spelade DBF, FC 
Gute, Somaliska Freds från Malmö och 
Bufökus från Hallstahammar en integrations-
cup i fotboll. Efter sex rafflande matcher stod 
FC Gute som segrare med tre raka vinster. 
DBF kom på en andra plats före Somaliska 
Freds och Bufökus. Efter turneringen väntade 
prisutdelning, mat och dans på Gutevallen i 
Visby.  
 
Gotlands Allehanda skrev en artikel om 
turneringen: De möts genom fotbollen. 

Sommarläger i Skåne 
Mellan den 3:e och 6:e augusti arrangerade DBF ett sommarläger i Lomma med 35 barn från 
Gotland och Lund. Vi badade i havet, besökte Bakken i Köpenhamn, spelade fotboll och 
basket mot Somaliska 
Freds i Malmö och 
deltog i en danstävling i 
Rosengård. 
Danstävlingen lockade 
över 150 åhörare och nio 
dansgrupper – och vanns 
av tre ungdomar från 
DBF. Vi informerade 
också om FN:s Barnkon-
vention.  

Tack till Gotlands FN-
distrikt, Region Gotland 
och Stiftelsen Karin och 
Ernst August Bångs 
minne som sponsrade 
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lägret. 

 
Internationellt läger med dans i Hallstahammar 
Mellan den 17-20:e oktober arrangerade DBF ett läger i Hallstahammar med fotboll och dans. 
Flera av DBF:s lokala föreningar deltog på lägret som också besöktes av Somaliska Freds från 
Malmö.  
 
Lägret inleddes med en fotbollsturnering för killar respektive tjejer. DBF:s killar och Hallsta-
hammars tjejer gick segrande ur turneringen. På kvällen arrangerade vi en danstävling på 
Kulturhuset i Hallstahammar med bland annat somalisk och burundisk dans. Dagen efter åkte 
vi till Örebro för en dansuppvisning och på kvällen reste vi till Ludvika för att lägga grunden 
för en ny DBF-förening där.  
 
Lägret var en del av DBF:s projekt “Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans” som 
har fått stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor. 
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DBF blev medlemmar i Gotlands föreningsråd 
Under 2014 blev DBF medlemmar i Gotlands föreningsråd, som arbetar för att stärka ideella 
föreningar på Gotland. Föreningsrådet kommer också att fungera som en gemensam röst i 
kontakt med t.ex. Region Gotland. Claudien är med i styrelsen. 
 
Claudien blev generalsekreterare för DBF 
På DBF:s styrelsemöte den 11:e november bestämde styrelsen att Claudien Tuyisabe skulle 
bli generalsekreterare för DBF. Han avträdde därmed från posten som ordförande som istället 
togs över av vice ordförande, Erik Abrahamsson. 
 

3.3  Föredrag och evenemang 
 
Claudien på seminarium i Turin  
I början av februari åkte Claudien och Inger Harlevi från Regionfullmäktige på Gotland till 
Turin för att delta på ett seminarium om integration, där DBF:s och nio andra organisationers 
arbete visades upp. DBF:s film utsågs som en av de bästa.  
 
Under seminariet fick deltagarna dela med sig av sina erfarenheter av arbete med integration. 
DBF bildade grupp med representanten för sex stadsdelar i London, ett bostadsbolag i Wien 
med fokus på integration och en spansk stad som jobbar med kultur istället för sport. Gruppen 
lade fram ett förslag om att gräva djupare i de tio projekt som presenterades och utifrån dem 
utveckla de respektive koncepten. Målet är att hitta nya modeller för att arbeta med integra-
tion i Europa.  
 
Seminariet arrangerades av European Migrant Integration Academy (EU-MIA) på uppdrag av 
Europakommissionen. Tillbaka i Sverige höll Claudien och Inger en presskonferens i Visby. 
 
Fadderdag  
Den 8:e april arrangerade DBF en fadderbarnsträff på Träffpunkt Gråbo för föreningens 
faddrar. Erik Abrahamsson visade bilder från hans resa i februari. 
 
Claudien deltog på temadag om Burundi i Lund 
Den burundiska organisationen Green Fountain organiserade lördagen den 17:e maj en tema-
dag om Burundi på Hemgården i Lund i samarbete med DBF, ABF MittSkåne och Partner 
Jobb. Claudien Tuyisabe talade om hur vi kan skapa integration i Sverige.  
 
Under temadagen visades också en utställning om Burundi och det serverades afrikansk mat. I 
slutet var det burundisk dans. 
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Claudien i paneldiskussion med Erik Ullenhag 
Den 1:a juli deltog Claudien i en paneldiskussion med Erik Ullenhag, Christina Höj-Larsen V 
och Payam “Peppe” Boroodjeni om integration. Claudien bjöds in till samtalet efter att filmen 
”DBF – en dröm om integration” förhandsvisades. “Här på Gotland har vi ett samarbete 
mellan myndigheter, näringsliv och frivilligorganisationer”, sade Claudien bland annat.  
 
Programpunkten anordnades av Sveriges Radio och kan höras i sin helhet på deras hemsida 
under rubriken: ”Ullenhag: Samhället måste vara öppet” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBF och Gotlands FN-distrikt deltog på marknader 
Under hösten deltog DBF tillsammans med Gotlands FN-
distrikt på tre olika marknader där vi sålde lotter och 
samlade in pengar med bössor. De insamlade medlen har 
gått till Gotlands FN-distrikts och DBF:s internationella 
projekt. 
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Cirkelledarutbildning med NBV 
Den 20:e september deltog DBF på en cirkelledarutbildning med Studieförbundet NBV. 
Nuvarande och blivande studiecirkelledare fick lära sig mer om folkbildning och ledarens roll. 
Alla deltagare fick kursintyg. 
 

 
 
“DBF – en dröm om integration” hade premiär i Visby 
Söndagen den 9:e november hade Niklas Westergrens film “DBF 
– en dröm om integration” premiär på biograf Roxy i Visby. 
Premiären lockade ett 40-tal personer.  
 
“Det finns ett stort intresse för filmen på Gotland”, sade Niklas 
Westergren som definierar DBF:s framgångsrika integrations-
projekt som en “Gotlandsmodell” – där svenska och utländska 
barn testar på idrott och kultur tillsammans i en kreativ och öppen 
miljö. 
 

DBF i Älvsbyn arrangerade kulturkväll 
den 28:e november 
DBF startade under 2014 en lokalförening i 
Älvsbyn. Den 28:e november arrangerade DBF Älvsbyn, ABF, 
Älvsbyns kommun och föreningen MUTCHO en Ungdomskulturkväll 
där bland annat Claudien Tuyisabe medverkade. “Vi märker att det finns 
ett intresse för föreningens arbete runtom i Sverige”, sade Claudien. 
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DBF deltog på Gråbo-dagen 
Varje år arrangerar skolor och föreningar i Gråbo den så kallade Gråbo-dagen, som bjuder på 
musik, lek, informationsspridning, fika m.m. DBF delade ut broschyrer och tio ungdomar i 
DBF hade danuppvisning. 

Internationella dagen i Hemse 
Den 10:e november deltog DBF på Hemsedagen, där Niklas Westergren och Christophe 
Ndayihimbaze visade filmen ”DBF – en dröm om integration”. Över 60 personer såg på 
filmen. De kom bland annat från Hemse och Fårösunds folkhögskola. 
 
Claudien har också hållit föredrag och sjungit på kirundi, swahili och franska på Rotary, 
Kristi Lekamens Församling i Visby, Pingstkyrkan och Gråboskolan. 
 
Insamlingar 2014 
Under sommaren och hösten 2014 utfördes en aktiv insamling av pengar till projekt i Burundi. 
I november provades nya tag genom att barnen hjälpte till att sälja saffran. Arbetet inbringade 
ca 10 000 kr. Insamling skedde i huvudsak till skolavgifter för barn i Vugizo samt till rent 
vatten projektet i Vugizo.  
 
Totalt med fadderbidrag, insamlingar och gåvor har vi fått 84 000 
kronor under 2014. 
 

3.4 Bidrag, priser och utmärkelser 
 
DBF fick stöd från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) 
I maj fick DBF stöd från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), tidigare Ungdomsstyrelsen. 
Projektet går ut på att skapa musik- och dansgrupper i DBF:s 
lokala föreningar och att ge ungdomarna en möjlighet att 
experimentera med musik och skapa egna ungdomsutbyten. 
Projektet startade 15:e juni. 

Pris från ICA Maxi på Gotland 
Fredagen den 23:e maj fick DBF fick pris från ICA Maxi på 
Gotland för arbetet med ungdomar och integration på Gotland och barns rättigheter i Burundi. 
Claudien och medlemmar i DBF tog emot priset som var på 20 000 kronor. 
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DBF fick pris från landshövdingen på Gotland 
Den 2:a juni tilldelades DBF och Claudien Tuyisabe ett pris 
från H.M Konungens Jubileumsfond för sitt arbete för 
integration på Gotland. Priset på 30 000 kronor delades ut av 
landshövding Cecilia Schelin Seidegård. FC Gute fick också 
pris. 

DBF får stöd från Allmänna Arvsfonden 
DBF fick i oktober ett treårigt projekt från Allmänna Arvs-
fonden beviljat. Projektet går ut på att skapa fritidsaktiviteter 
för barn med utländsk och svensk bakgrund på Gotland och 
sker i samarbete med Korpen Gotland. Stödet utgår med 1,1 
miljoner kronor per år. 
 

3.5 DBF i media 
 

Europarådets film om DBF släpptes 
DBF uppmärksammades 2013 som ett av tio särskilt framgångsrika integrationsprojekt i 
Europa. Under ett par dagar sommaren 2013 besökte forskare och ett filmteam från Centre on 
Migration, Policy and Society (COMPAS) i Oxford Gotland för att dokumentera DBF:s 
arbete. 
 
COMPAS film om DBF blev klar i början av 2014 och finns nu tillgänglig på Youtube: 
Demokrati för Barns Framtid Visby/Gotland. I filmen intervjuas förutom Claudien och Inger 
Harlevi även Kerstin Blomberg, f.d. ordförande för Rädda Barnen på Gotland, Peter 
Herthelius, ordförande för Rädda Barnen på Gotland, Meit Fohlin, biträdande rektor på 
Gotlands folkhögskola.  
 
“Det krävs politiska ledare som vågar hitta motsvarigheterna till Claudien”, säger Inger 
Harlevi i filmen. “Om vi kan spela fotboll ihop, så kan vi också börja bygga samhällen 
tillsammans”. 
 
DBF:s simverksamhet blev filmprojekt 
I början av 2014 fick medieföretaget OTW upp ögonen för DBF:s projekt “Jag vill lära mig 
simma” på Gotland. Den 9:e och 10:e januari var de på ön och filmade DBF:s verksamhet, 
intervjuade Claudien och pratade med barnen.  
 
OTW:s filmprojekt skedde i samarbete med Skandia – Idéer för livet. Filmen kommer att 
släppas under 2015. 
 
”De möts genom fotbollen”  
(Hela Gotland 22:a juni) 
Den 22:a juni skrev Hela Gotland en artikel om 
DBF:S integrationscup i fotboll. 
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Tobias Billström besökte DBF på Gotland 
Den 11:e augusti besökte migrationsministern 
Tobias Billström Gotland där han bland annat 
träffade Claudien Tuyisabe, som har kallats 
Gotlands främste integrationsaktivist.  
 
Hela Gotland skrev en artikel om besöket med 
rubriken: ”Tobias Billström positiv till Gotlands 
invandringspolitik”. 
 
“Idrott och dans är väldigt inkluderande och en 
bra gemensam plattform”, sade Tobias Billström 
till Hela Gotland. “Det kan vara väldigt viktigt 
för barn som precis kommit till Sverige att få en 
fast punkt i sin tillvaro”.  
 
Claudien med i SVT:s program “Samirs Sverige” 
Samir Abu Eid, SVT:s populäre utrikeskorrespondent i Mellanöstern, besökte Claudien och 
hans familj på Gotland i programserien “Samirs Sverige”. Det var andra gången som Samir 
och Claudien träffades – förstå gången var 2010 då Samir gjorde ett inslag om Claudiens 
familj i Rapport. “Det är viktigt att invandrare och flyktingar bor över hela Sverige”, säger 
Samir i slutet efter besöket på Gotland, som har minst andel utrikes födda i hela Sverige, ca   
5 %. 
 
Inslag i Sveriges Radio Gotland om DBF:s nya film 
Den 7:e september kallade DBF 
till en presskonferens på Kupan i 
Visby där journalister fick se 
filmklipp från filmen DBF 
 – en dröm om integration,  
som premiärvisads den 9:e 
november på biograf Roxy.  
 
Inslaget går att lyssna på, på 
Sveriges Radio Gotlands hem-
sida: ”Lyckat integrationsprojekt 
blir film”. 
 
Inslag på P4 Gotland: Fritids för integration får pengar för tre års verksamhet. 
Sveriges Radio Gotland gjorde ett inslag om DBF i samband med att föreningen beviljades ett 
bidrag från Allmänna Arvsfonden. 
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4. Samarbeten 
 

• Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) 
DBF samarbetar sedan juni 2014 med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).  I 
gemensam regi har DBF och NBV genomfört flera kulturarrangemang och studiecirklar, t.ex. 
föredrag om Burundi och Barnkonventionen, internationella fester, kulturkvällar, språkunder-
visning och matlagning/bakning.  

• Region Gotland 
DBF har ett samarbete med Kultur- och Fritidsförvaltningen, som stödjer DBF:s lokala 
verksamhet på Gotland och våra läger. 

• Rädda Barnen 
DBF har sedan flera år samarbetat med Rädda Barnen på Gotland, som har hjälpt till med 
insamlingar och sponsrat hyran för gymnastiksalen på Norrbackaskolan. Vi har även delat 
kontor på Kupan och Träffpunkt Gråbo.  

• Röda korset 
DBF har under flera års tid fått tillgång till Röda Korsets samlingslokaler på Kupan. 

• Träffpunkt Gråbo 
DBF har ett kontor på Träffpunkt Gråbo och vi brukar göra gemensamma evenemang och 
föredrag, t.ex. Gråbodagen. 

• Gotlands FN-distrikt/förening 
Gotlands FN-distrikt/förening har gjort flera insamlingar för Burundi under 2014 och har 
sponsrat vår integrationsverksamhet på Gotland. 

• World’s Children's Prize 
DBF är med och arrangerar WCPRC – Global Vote i Burundi. Tillsammans sprider vi 
kunskap och engagerar skolor i Burundi. 

• Fårösunds folkhögskola och Idrottscentret i Fårösund 
Folkhögskolan och Idrottscentret i Fårösund brukar ge DBF gratis tillgång till sina lokaler. 
DBF brukar också hålla föredrag för elever där. 

• Wisbygymnasiet 
Läraren Niklas Westergren och två elever från Wisbygymnasiet skänkte pengar till DBF:s 
verksamhet och deltog på DBF:s årsmöte 2014. 

• Korpen Gotland 
Korpen och DBF har inlett ett samarbete kring lördagsaktiviteterna, där Korpen ställer upp 
med utbildade fritidsledare. 

• Gråboskolan 
Under 2014 har vi samarbetat med den internationella klassen på Gråboskolan, där vi bland 
annat informerat om vår verksamhet för nyanlända barn. 

• Solbergaskolan 
Under 2014 har vi samarbetat med den internationella klassen på Solbergaskolan, där vi bland 
annat informerat om vår verksamhet för nyanlända barn. 

• Gotlands föreningsråd 
Under 2014 blev DBF medlemmar i Gotlands föreningsråd, som arbetar för att stärka ideella 
föreningar på Gotland. 
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5. Sponsorer och bidragsgivare 
 
Stort tack till våra sponsorer och bidragsgivare under 2014: 
Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) 
NBV Uppsala Gotland 
Gotlands FN-distrikt/förening 
Rädda Barnen Gotland 
Röda Korset på Gotland 
Kristi Lekamens Församling i Visby 
Region Gotland 
Gotlandshem 
Visby Barnkrubba 
Skandia – Idéer för livet 
Helge och Ax:son Johnsons Stiftelse 
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne 
Konung Gustav V:s 90-årsfond 
Ragnar o Lydia Nilssons Stiftelse 
Konungens jubileumsfond 
C.F. Lundströms Stiftelse 
Kontaktnätet Riks 
Fritidsforum 
Wisbygymnasiet 
ICA Maxi i Visby 
Intersport 
Visby AIK 
 
Vi tackar också våra hedersmedlemmar: 
Lill Lindfors 
Lisbet Palme 
Kerstin Blomberg 
Lennart Lindgren 
 
 
 
Ordförande .                       Erik Abrahamsson     
Generalsekreterare Claudien Tuyisabe     
Sekreterare   Claudia Castillo    
Kassör                       Anne Melin    
Ledamöter   Christophe Ndayihimbaze                                                                                                           
  Hanna Jörnéus 
 Karl Fritz 

André Szabo 
Mozosi Rugerinyange 
Toni Wisth 
                                            

 
 

www.demokratiforbarnsframtid.se 
Demokrati för Barns Framtid (DBF) 

Träffpunkt Gråbo, Gråbotorg 
621 51 VISBY 
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	DBF arbetar för att förbättra levnadssituationen för utsatta barn i Burundi. Vi samarbetar med lokalorganisationen DAJBU/DYF Burundi (Developpement pour l'Avenir des Jeunes au Burundi/Development for Youth Future in Burundi) i Vugizo, Gitega och Bujum...
	Burundi röstade på Malala – Global Vote 2014 Varje år utser världens barn en hjälte som arbetar för barnens rättigheter i Global Vote. DBF och samarbetsorganisationen DAJBU var med och organiserade omröstningar på flera skolor.
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	 John Wood John Wood hedras för sin 15-åriga kamp för barns rätt till utbildning. John hoppade av chefsjobbet på företaget Microsoft för att uppfylla sin dröm: Att bekämpa fattigdom genom att ge barn över hela världen möjlighet att gå i skolan.
	 Indira Ranamagar Indira Ranamagar hedras för sin 20-åriga kamp för barn i Nepal. Indira växte upp som mycket fattig flicka och fick kämpa länge för att få gå i skolan. Redan när hon var liten visste hon att hon ville hjälpa andra som också hade det ...

	Sommarläger i Skåne Mellan den 3:e och 6:e augusti arrangerade DBF ett sommarläger i Lomma med 35 barn från Gotland och Lund. Vi badade i havet, besökte Bakken i Köpenhamn, spelade fotboll och basket mot Somaliska Freds i Malmö och deltog i en danstäv...
	Tack till Gotlands FN-distrikt, Region Gotland och Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne som sponsrade lägret.
	DBF deltog på Gråbo-dagen Varje år arrangerar skolor och föreningar i Gråbo den så kallade Gråbo-dagen, som bjuder på musik, lek, informationsspridning, fika m.m. DBF delade ut broschyrer och tio ungdomar i DBF hade danuppvisning.
	DBF fick stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
	I maj fick DBF stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), tidigare Ungdomsstyrelsen. Projektet går ut på att skapa musik- och dansgrupper i DBF:s lokala föreningar och att ge ungdomarna en möjlighet att experimentera med musik...
	Pris från ICA Maxi på Gotland
	Fredagen den 23:e maj fick DBF fick pris från ICA Maxi på Gotland för arbetet med ungdomar och integration på Gotland och barns rättigheter i Burundi. Claudien och medlemmar i DBF tog emot priset som var på 20 000 kronor.
	DBF fick pris från landshövdingen på Gotland Den 2:a juni tilldelades DBF och Claudien Tuyisabe ett pris från H.M Konungens Jubileumsfond för sitt arbete för integration på Gotland. Priset på 30 000 kronor delades ut av landshövding Cecilia Schelin Se...

