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1. OM OSS 
 

Demokrati för Barns Framtid (DBF) är en ideell förening 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 2015 bestått av följande personer: 

 

Ordförande  Erik Abrahamsson   

Vice ordförande  Hanna Jörnéus  

Sekreterare   Claudia Castillo    

Kassör   Anne Melin    

Ledamöter  Karl Fritz, Christophe Ndayihimbaze, Mozosi Rugerinyange, Toni 

Wisth. 

Generalsekreterare 

Under 2015 var Claudien Tuyisabe föreningens generalsekreterare 

                                                                                                                                

Firmatecknare  

Firmatecknare har under året varit generalsekreterare Claudien Tuyisabe, kassör Anne Melin 

och ordförande Erik Abrahamsson var för sig. 

 

Revisorer 

Revisorer för verksamhetsåret har varit Tore Karlström och Peter Herthelius. 

 

Valberedning  

Valberedningen under året har bestått av Lennart Lindgren och Anna Hedlund.  

 

Medlemmar 

I utgången av 2015 hade Demokrati för Barns Framtid (DBF) 203 medlemmar. Av dessa var 

172 mellan 6-25 år. 

 

Medlemsavgifter under 2015: 

Vuxen:   100 kronor 

Barn:     10 kronor 

Familj:   150 kronor 
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3. VERKSAMHET 
 

Under 2015 har DBF utvecklat verksamheten på Gotland, medan verksamheten i Burundi har 

saktat ner på grund av konflikterna i landet.  

 

Med start i januari började vi driva projektet ”Integrationscenter för barn på Gotland” med 

stöd från Allmänna Arvsfonden, där vi tillsammans med Korpen och Rädda Barnen arrangerar 

aktiviteter, hälsoworkshops och driver ett integrationscenter. Fram till sista juni drev vi också 

projektet ”Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans” med stöd från Myndigheten för 

Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). 

 

Höjdpunkten under året var ett sommarläger i Fårösund på Gotland med 75 deltagande barn 

från 13 olika länder. Lägret hölls samtidigt som Almedalsveckan, där vi uppträdde med dans 

och burundiska trummor. 

 

Under hösten fick föreningen ett stort uppsving när ett stort antal ensamkommande barn kom 

till ön, vilket ledde till ökad aktivitet på framförallt helgaktiviteterna. Vi avslutade året med 

en julfest med över 100 deltagare. 

 

I Burundi har vi fortsatt med vår fadderverksamhet och vi har skickat pengar till vårt 

jordbruks- och skolprojekt samt för skolavgifter. Vi har dock tvingats dra ned på hjälparbetet 

och har inte kunnat besöka Burundi under 2015 på grund av den tilltagande oron i landet. 

Situationen i landet försvårades drastiskt under juni månad, då presidenten Pierre Nkurunziza 

ställde upp för en tredje mandatperiod trots att konstitutionen inte tillät detta.  

 

I maj fick vi ett efterlängtat besök av DAJBU:s ordförande Evariste Nimubona i Visby i 

samband med hans besök hos World’s Children’s Prize. 

 

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. 

 

DBF:s projekt i Burundi 

 

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 2015 hade fick 13 barn stöd genom DBF:s fadderverksamhet. 

 

Skolavgifter Sedan starten av DBF har vi samlat pengar på Gotland för att betala skolavgifter 

till fattiga barn i framförallt Vugizo. 

 

Skolprojekt i Vugizo DBF samlar in pengar för att underhålla och renovera skolan Nyambeho 

i Vugizo. År 2014-2015 bekostade vi utbyggnaden av tre klassrum, men många rum på skolan 

saknar fortfarande riktiga golv och tak. 
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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.  

 

 

Global Vote 2015 

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. Årets barnhjälte för 2015 

blev Phymean Noun från Kambodja, som fick priset 

efter en 14 år lång kamp för barnen på soptippen i 

Kambodja och deras rätt till utbildning. 

 

 

DBF arrangerade fest för föräldralösa barn i Burundi  
Den 25:e december arrangerade DAJBU och samarbetsorganisationerna Chiro och San’t 

Gidio med stöd från bland annat DBF en julfest för föräldralösa barn i Burundis huvudstad 

Bujumbura. Vi bjöd på mat, delade ut presenter och hade underhållning. 
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3.2 SVERIGE 
 

I Sverige arbetar DBF med integration av nyanlända barn och ungdomar. Föreningen har ett 

brett kontaktnät och en stark förankring i flera invandrargrupper. Arbetet sker i nära samarbe-

te med skolor, Rädda Barnen, Korpen, Gotlands idrottsförbund, Röda Korset och Region 

Gotland. Syftet är att ge invandrarungdomar en aktiv fritid och att skapa naturliga 

mötesplatser mellan olika grupper i samhället. Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt 

göra aktiviteter tillsammans med svenska barn. 

 

De deltagande barnen och ungdomarna kommer i huvudsak från Burundi, Somalia, Irak, 

Afghanistan, Sverige, och Etiopien. 

 

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. 

 

Bad varannan fredag 

Varannan fredag har DBF arrangerat simning på Solbergabadet i Visby. Mellan 20 och 35 

personer har kommit varje tillfälle. 

 

Läxhjälp 

DBF har i samarbete med Rädda Barnen arrangerat läxhjälp på Kompetenscentrum 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  

Varannan fredag har DBF arrangerat disco i Melonens kvarterslokal. Mellan 20 och 30 barn 

har kommit varje tillfälle. 

 

Burundiska trummor 

Inom projektet ”Integrationscenter 

på Gotland” startade DBF under året 

burundisk trumslagargrupp. Tanken 

med gruppen är att gotländska 

ungdomar ska lära sig att spela 

trummor och uppträda på olika 

evenemang på Gotland och på 

fastlandet. 
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Läger med uppvisning och fotboll i Hallstahammar 

Den 8.e – 10.e maj åkte DBF på ett läger i Hallstahammar där vi träffade ungdomar från DBF 

Hallstahammar, Bufökus och Hallstahammar Idrott- och Kulturförening.  

 

Lördagen den 9:e maj deltog vi på Tillsammansdagen som arrangerades av Hallstahammars 

kommun tillsammans med kyrkor och ideella föreningar där DBF uppträdde med burundiska 

trummor och dans. Det bjöds även på mat från tolv olika länder. På kvällen spelade vi två 

träningsmatcher i fotboll som vanns av ungdomar från Hallstahammar.  

 

Resan var en del av DBF:s projekt Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans som fått 

stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). 
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Sommarläger i Fårösund 

Mellan den 25:e och 29:e juni arrangerade DBF och Rädda Barnen ett sommarläger i 

Fårösund för 75 ungdomar från 13 olika länder och fyra olika städer i Sverige. Under lägret 

har vi spelat fotboll, dansat, spelat trummor, simmat, testat på funktionell träning, deltagit på 

en mångfaldsmanifestation, varit ned på Idrottsdagen under Almedalsveckan, arrangerat en 

mångfaldskonsert, lärt oss mer om barnkonventionen och mycket mer.  

 

Tack till våra samarbetspartners Korpen Gotland, Visby Bois, FC Gute, Bufökus, 

Hallstahammar Idrott och Kulturförening och Somaliska Freds. Vi riktar också ett tack till 

våra bidragsgivare Region Gotland, Film på Gotland, Myndigheten för Ungdoms- och 

Civilsamhällesfrågor (MUCF), Allmänna Arvsfonden, Nykterhetsrörelsens 

Bildningsverksamhet (NBV) och Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. 
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Läger i Skåne – festival, fotboll, tivoli  
Den 23:e till 25:e juli arrangerade DBF ett sommarläger i Lomma med 40 barn och ungdomar 

från Visby, Hallstahammar, Lund och Malmö. Under lägret gick vi på tivoli i Köpenhamn, 

spelade fotboll i Rosengård och deltog på Rosengårdsfestivalen.  

 

Ungdomar från DBF uppträdde på festivalen med dans, sång och musik. Efter lägret åkte 

gruppen från Visby och Hallstahammar till Jönköping där vi träffade en nystartad 

lokalförening. 
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Ungdomar från DBF träffade ICLD  

I september bjöds ungdomar i DBF in till ICLD – Internationellt 

centrum för lokal demokrati på Gotland för att dela med sig om sina 

erfarenheter av arbete med integration. “Vi hoppas kunna dela med 

oss av vårt arbete på flera olika håll”, sade Claudien Tuyisabe. 

 

 

Filmprojekt med Occupy Bygdegården 

Under hösten gjorde vi ett filmprojekt med Occupy 

Bygdegården som är ett Arvsfonden-projekt som drivs av 

Gotlands Bygdegårdsdistrikt. Titeln på filmen är Welcome 

to Sweden.  

 

Samarbetat har fungerat mycket bra då vi har lyckats blanda 

svenska och nyanlända barn. 

 

 

 

Ungdomsutbyte i Ydre under höstlovet  

Under höstlovet, den 27:e till 29:e oktober, besökte Demokrati för Barns Framtid den 

nystartade lokalföreningen DBF Ydre. Under utbytet spelade vi fotboll, arrangerade en 

internationell fest och planerade framtida samarbeten. Claudien Tuyisabe håll ett föredrag om 

DBF:s integrationsarbete på Gotland. Många ensamkommande flyktingbarn följde med på 

resan. 

 

 
 

 

 

 

 

Ungdomar i DBF uppträdde i Jönköping  

Mellan den 27:e till 29:e november reste ungdomar 

i DBF till Jönköping där de uppträdde med dans 

och musik. Vi träffade också DBF:s nystartade 

förening i Jönköping som bland annat uppträdde 

med burundiska trummor. Resan var en del av 

DBF:s projekt “Integrationscenter för barn på 

Gotland” som delvis går ut på att sprida DBF:s 

integrationsmodell över Sverige. 
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3.3  Föredrag och evenemang och utbildningar 

 
DBF deltog på invigningen av Kompetenscentrum Gotland  

Vid årsskiftet gick Komvux Gotland i graven och istället finns nu Kompetenscentrum 

Gotland. På invigningen den 22:a januari uppträdde ungdomar i DBF med burundisk och 

svensk dans. Bilderna nedan är tagna av Freddy Müller. 

 

 

 

Invigning av projektet ”Integrationscenter för barn på Gotland” 

Den 21:a mars invigde DBF sitt Arvsfonden-projekt ”Integrationscenter för barn på Gotland” 

samtidigt som vi höll vårt årsmöte för 2015. Över 60 medlemmar deltog och de bjöds på 

uppvisning med burundiska trummor, somalisk dans, fika, tal m.m. Projektet sker i samarbete 

med Rädda Barnen och Korpen. 
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Ledare i DBF gick cirkelledarutbildning med NBV  
Den 11:e april gick ledare i DBF en studiecirkelledarutbildning med studieförbundet 

Nykterhetsrörelsens Bilningsverksamhet (NBV). Två konsulenter från Malmö och Uppsala 

besökte ön. “Vi siktar på att starta nya cirklar i swahili och sy med symaskiner”, sade 

Claudien Tuyuisabe. 12 personer deltog på utbildningen som avslutades med sång på kirundi 

och besök på Norrbackaskolan där vi såg burundiska trummor. 

 

 
 

DBF deltog på Internationella dansens dag  

Den 29:e april deltog DBF på Internationella dansens dag på Almedalsbiblioteket i Visby, där 

vi spelade burundiska 

trummor och dansade. Andra 

grupper uppträdde bland 

annat med samba och 

orientalisk dans. Sveriges 

Radio gjorde ett reportage om 

dagen som ni kan lyssna på 

här: Dans och välgörenhet 

förenas på internationella 

dansens dag. 
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DAJBU:s ordförande Evariste Nimubona besökte Sverige 

I början av maj besöke DAJBU:s ordförande Evariste Nimubona Sverige där han deltog på en 

utbildning med World’s Children’s Prize (WCPRC) i Mariefred. Under Sverige-vistelsen 

gjorde han även ett besök på Gotland där han fick träffa DBF:s styrelse och han följde på ett 

miniläger i Hallastahammar. 

 

 

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 dansuppvisning. 

DBF deltog på Bokmässan i Göteborg  

Den 26:e september deltog ungdomar i DBF på en programpunkt på Internationella torget 

under bokmässan i Göteborg. Programpunkten organiserades av Rädda Barnen. 
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DBF deltog på ungdomsledarutbildning med SISI 

I början av november deltog ungdomar i DBF på en ungdomsledarutbildning med SISI 

Idrottsutbildarna i samarbete med Gotlands idrottsförbund. 

 

 
 

Jeanine höll tal i Almedalen om flyktingsituationen 

“Jag har själv upplevt hur det är att leva som flykting”, sade Jeanine Ntirampeba i DBF i ett 

tal på Almedalem i Visby i början av november. Hon talade på ett evenemang som 

arrangerades av Refugees Welcome. 

 

DBF uppträder på äldreboenden i Visby  

I oktober och november uppträdde DBF på äldreboenden runtom i Visby med burundisk dans. 
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Insamlingar under 2015 

Under 2015 deltog DBF tillsammans med Gotlands FN-distrikt på olika marknader där vi 

sålde lotter och samlade in pengar med bössor. Insamling skedde i huvudsak till skolavgifter 

för barn samt till skolprojektet i  Vugizo. 

 

Totalt med fadderbidrag, insamlingar och gåvor har vi fått 75 804 kronor under 2015. 

 

 

 

Claudien deltog på Internationella dagen i Hemse  

Den 9:e november gav Claudien Tuyisabe två föreläsningar 

på Internationella dagen i Hemse, med rubrikerna ”Jag har 

rätt att leva” och “Kan han så kan jag!”. Temat för 2015 var 

Krig – Flykt – Medmänsklighet – Solidaritet. Ni kan se 

programmet i sin helhet här: Internationella dagen i Hemse. 

 

 

 

DBF deltog på Lilla Nobelpriset på Gråboskolan  

Den 10:e december arrangerade Gråboskolan tillsammans 

med “Integrationscenter på Gotland” lilla Nobelpriset på Gotland. Ungdomar i DBF 

uppträdde med musik och dans och elever på Gråboskolan fick läsa upp sina noveller som var 

med i tävlingen.  

Rebecka Regen i årskurs 6 var en av eleverna som fick ta emot pris. Kommittén utgjordes av 

lärare på Gråboskolan och ledare i DBF. Ni kan läsa mer om Lilla Nobelpriset på Sveriges 

Radio Gotlands hemsida: Högtidlig utdelning av Lilla Nobelpriset 
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Fredsdemonstration för Burundi i Visby  

Den 19:e december arrangerade DBF i samarbete med Rädda Barnen, Röda korset och 

Gotlands FN-förbund en fredsdemonstration för Burundi. Ca 80 personer vandrade från 

centrum i Visby till Kupan för att uppmärksamma situationen i Burundi, som blir allt svårare.  

 

Burundis regering har stängt all oberoende media och oppositionen utsätts för våld och 

förföljelse. Ett enat säkerhetsråd i FN har fördömt våldsamheterna i Burundi och utesluter inte 

en militär insats. En rädsla finns för att ett folkmord liknande det som inträffade i Rwanda år 

1994 kan äga rum. 

 

 
Bild Karl Melander  

 

DBF, Rädda Barnen, Röda korset och Gotlands FN-förbund har skrev också ett gemensamt 

brev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon, där de uppmanar FN att gå in i landet för att 

skydda allmänheten. Efter demonstrationen höll frilansjournalisten Anna Roxvall som nyligen 

varit i Burundi tillsammans med Johan Persson (bland annat känd från fångenskapen i 

Etiopien 2011 – 2012) en föreläsning om situationen i landet på Kupan, Röda Korset. Hon har 

även gjort en ett reportage för Blank Spot Project med titeln Skymning över Bujumbura. 
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DBF arrangerade julfest i Visby  

Den 22:a december arrangerade DBF en julfest i IOGT-NTO:s lokal Vita huset i Visby, med 

dans, musik och mat. Ungefär 150 personer, varav många vara ensamkommande ungdomar, 

deltog på festen. “Det är viktigt att nyanlända personer känner sig välkomna på ön”, säger 

Claudien Tuyisabe, som är generalsekreterare i DBF. Ungdomar i DBF spelade en stor roll i 

planering och genomförande av festen. “Det är ungdomar i DBF som har lagat maten”, 

berömde Claudien. “De har också uppträtt med musik och dans från olika länder”. Sveriges 

Radio Gotland gjorde ett inslag från julfesten som ni kan lyssna på här: Julfest för 

ensamkommande flyktingungdomar. 
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3.4 Bidrag, priser och utmärkelser 
 

Claudien fick pris från Skandia – Idéer för livet  

I mitten av september fick Claudien Tuyisabe pris från Skandia Idéer för livet och Torbjörn 

Erikssons minnesfond för DBF:s projekt “Jag vill lära mig simma”. Claudien tilldelades priset 

efter att mediebolaget OTW gjort en uppmärksammad film om DBF:s simprojekt i början av 

2014. 

 

 
 

Claudien får Oscar Olsson-stipendiet 2015 

Claudien Tuyisabe har tilldelats årets Oscarspris för sitt folkbildningsarbete och engagemang 

för barns rättigheter.  

 

Claudien tog emot priset den 25:e november på Stadshuset i Malmö. Han fick priset för sitt 

folkbildningsarbete kring barns rättigheter och barnsoldaters situation i Östafrika, samt sitt 

stora engagemang för integration på Gotland. Ni kan läsa mer om priset på NBV:s hemsida: 

2015 års Oscarspris i svensk folkbildning tilldelas Claudien Tuyisabe. 
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DBF fick fortsättningsprojekt beviljade 

DBF fick i slutet av 2015 glädjande besked från både Allmänna Arvsfonden och Myndigheten 

för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) som båda har godkänt en fortsättning av 

DBF:s pågående projekt:  

- År 2 av 3 i projektet ”Integrationscenter på Gotland” med stöd från 

Allmänna Arvsfonden börjar den 1:a januari 2016. Projektet går ut på 

att skapa mötesplatser bland svenska och nyanlända barn på Gotland 

och ge dem en möjlighet att testa på olika idrotter. Projektet sker i 

samarbete med bland andra Korpen och Rädda Barnen. 

  

- År 2 av 2 i projektet ”Ungdomar skapar mångkulturell musik och dans” 

med stöd från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor” 

börjar den 1:a januari 2016. Projektet går ut på att ge ungdomar en 

möjlighet att experimentera med kulturella uttryck som musik och dans. 

Utbyten mellan ungdomar från olika lokala DBF-föreningar spelar en 

central roll. 
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3.5 DBF i media 
 

Fotboll och film i Fårösund 

P4 Gotland gjorde ett reportage från DBF:s sommarläger i Fårösund. Barn från 13 olika 

länder på föreningen Demokrati för barns framtids läger i Fårösund. Föreningens grundare 

Claudien Tuyisabe berättar.  

 

Länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/569104?programid=4530  

 

DBF-medlemmar i Sveriges Radio Gotland 

Hur får man ett husdjur? Den frågan ställdes till tre DBF-medlemmar som var med i Sveriges 

Radio Gotlands barnpanel. Barnen har vari med i barnpanelen två gånger under året. 

 

Länk: 

http://sverigesradio.se/sida/

artikel.aspx?programid=94

&artikel=6252980 

 

Länk: 

http://sverigesradio.se/sida/

artikel.aspx?programid=94

&artikel=6274829  

 

 

 

 

 

Gotlänningen Claudien Tuyisabe får Oscarspris för folkbildningsarbete  

Sveriges radio uppmärksammade att Claudien fick Oscarspriset (2015-10-09). 

 

Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6274728  

 

De tågade för fred i Burundi 

Helgagotland.se gjorde ett reportage 

om DBF:s, Rädda Barnens, Gotlands 

FN-distrikts och Röda Korsets 

manifestation för fred i Burundi den 

19:e december. "Vi vill att FN ska 

gripa in och stoppa folkmordet som 

redan börjat", säger Claudien 

Tuyisabe om kriget i Burundi. 

 

Länk: 

http://www.helagotland.se/samhalle/

de-tagade-for-fred-i-burundi-

12376852.aspx  

   Bild: Karl Melander 

 

                                                           

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/569104?programid=4530
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6252980
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6252980
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6252980
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6274829
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6274829
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6274829
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6274728
http://www.helagotland.se/samhalle/de-tagade-for-fred-i-burundi-12376852.aspx
http://www.helagotland.se/samhalle/de-tagade-for-fred-i-burundi-12376852.aspx
http://www.helagotland.se/samhalle/de-tagade-for-fred-i-burundi-12376852.aspx
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4. Samarbeten 
 

 Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) 

DBF samarbetar sedan juni 2014 med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV).  I 

gemensam regi har vi genomfört flera kulturarrangemang och studiecirklar, t.ex. föredrag om 

Burundi och Barnkonventionen, kulturkvällar, språkundervisning och matlagning.  

 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. De hjälper till med 

insamlingar och vi delar 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 informerade om Barnkonventionen på DBF:s sommarläger. 

 World’s Children's Prize 

DBF är med och arrangerar WCPRC – Global Vote i Burundi. Tillsammans sprider vi 

kunskap om demokrati 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. 

 Korpen Gotland 

Korpen är en av våra samarbetspartners i vårt Arvsfonden-projektet. 

 Gråboskolan 

Under 2015 har vi samarbetat med den internationella klassen på Gråboskolan, där vi bland 

annat informerat om vår verksamhet för nyanlända barn. 

 Solbergaskolan 

Under 2015 har vi samarbetat med den internationella klassen på Solbergaskolan, där vi bland 

annat informerat om vår verksamhet för nyanlända barn. 

 Gotlands idrottsförbund 

Vi samarbetar med Gotlands idrottsförbund som bland annat arrangerat 

idrottsledarutbildningar för ungdomar i DBF. 

 Gotlands föreningsråd 

DBF ingår i Gotlands föreningsråd, som arbetar för att stärka ideella föreningar på Gotland. 

 Fenix Ungdomens Hus 

Under 2015 har vi inlett ett samarbete med Fenix Ungdomens Hus där våra dans- och 

musikgrupper har tränat. 

 Film på Gotland 

Under 2015 samarbetade vi med Film på Gotland som sponsrade vårt sommarläger i Fårösund 

och gjorde en film från lägret. 

 FC Gute 

I samarbete med FC Gute arrangerade vi en integrationsturnering i fotboll på Gutevallen. 

 Gotlands bygdegårdsdistrikt 

Under 2015 har vi samarbetat med Arvsfonden-projektet Occupy Bygdegården som drivs 

av Gotlands bygdegårdsdistrikt. Vi har bland annat gjort en film: Welcome to Sweden. 

5. Sponsorer och bidragsgivare 
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Stort tack till våra sponsorer och bidragsgivare under 2015: 

Allmänna Arvsfonden 

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) 

NBV Uppsala Gotland 

Rädda Barnen Gotland 

Röda Korset Gotland 

Kristi Lekamens Församling i Visby 

Region Gotland 

Gotlandshem 

Skandia – Idéer för livet 

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne 

Intersport 

FC Gute 

Film på Gotland 

Fenix Ungdomens Hus 

 

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 

Mozosi Rugerinyange 

Toni Wisth 
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