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Yennenga Progress – your partner for good

YENNENGA PROGRESS PÅ TVÅ MINUTER
The Good Village – VÄLFÄRDSSAMHÄLLEN
I MIKROFORMAT
Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för
ett hållbart samhälle. Yennenga Progess koncept
The Good Village, är ett initiativ för att, genom
samarbeten mellan lokalt entreprenörskap och
medvetna företag och personer, skapa hållbara
samhällen i länder som ännu inte har fungerande
välfärdssystem. Det började 2001 med en förskola
i byn Nakamtenga i Burkina Faso, där det nu växer
fram ett helt samhälle. Genom vårt globala nätverk
av kompetenser och resurser bidrar vi till att de lokala
teamen får den fortbildning de efterfrågar och de
resurser de behöver för att ta nästa utvecklingssteg,
med fokus på utbildning, hälsa, infrastruktur och
entreprenörskap. Vi tar användning av FNs Globala
Mål som road map framåt!

VAD OCH VARFÖR?
Yennenga Progress syfte är att bekämpa fattigdom
och skapa ett demokratiskt samhälle. För att uppnå
det, behöver vi först säkerställa grundläggande
mänskliga rättigheter: utbildning, hälsa och
infrastruktur. Då krävs en samhällsstruktur som kan
organisera arbetet men också förtroende för denna
samhällsstruktur och dess beslutsfattare. The Good
Village är en modell för att lyckas.
Vi delar upp vårt arbete i tre områden:

UTBILDNING: för livslångt lärande.
HÄLSA: ur holistiskt perspektiv.
INFRASTRUKTUR/ENTREPRENÖRSKAP: för samhällsstruktur
och finansiering.

Dessa tre områden behöver utvecklas samtidigt och
i samverkan, för att ge maximal nytta och fungera
långsiktigt.

HUR?
Vi samordnar privatpersoner, företag och organisa
tioner som vill ge av sina pengar, produkter eller ex
pertis för att bidra till utvecklingen. Vi är övertygade
om att utveckling sker tack vare att människor på
detta sätt samverkar och utbyter kompetens och er
farenheter. Yennenga Progress uppdrag växer fram
ur idéer och initiativ från personer som identifierat
verksamheter som kan bidra till ökad välfärd – per
soner som själva är engagerade i att driva samhälls
utvecklingen lokalt.
Målet är att alla Yennenga Progress verksamheter
och projekt, på kort eller lång sikt, bidrar till att
utveckla och förverkliga konceptet The Good Village.
The Good Village skapar förutsättningar för en
utveckling som är socialt, miljömässigt och även
ekonomiskt hållbar. Genom att satsa på entrepre
nörskap möjliggör vi en lokal finansiering av byns
välfärd – varje år ökar den andel av välfärden i byn
som finanserias av lokala medel.

VAR?
Konceptet The Good Village utgår ifrån och vidare
utvecklas i byn Nakamtenga i Burkina Faso. I vårt
nätverk finns globalt en bredd av engagemang och
kompetenser och en ständigt växande erfarenhet
av modeller, processer och teknik. Allt detta vill vi
använda för att bidra till att andra byar och sam
hällen som lever under likande förhållanden som byn
Nakamtenga, kan skapa sina egna välfärdssamhällen
enligt konceptet The Good Village.
Med en gameifierad e-learningsplattform, kan vi in
spirera människor oavsett geografisk plats.
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Året som gick
Året 2019 har allt fler pusselbitar hamnat på plats, i byg
gandet av Yennengas modell för hållbar utveckling. Trots
det försämrade säkerhetsläget på grund av attacker från
islamistiska grupper från norr, har vi på plats kunnat utfö
ra det arbete som planerats. Vi har tvingats se över vårt
säkerhetssystem och skapa planer för vad som måste gö
ras om en attack skulle ske. Situationen har också med
fört att UD i Sverige har infört restriktioner för resande
till Burkina Faso. Det har gjort att flera planerade besök
av svenska resurspersoner har tvingats ställas in, vilket
bromsat en del fortbildningar som varit inplanerade. Det
lokala teamet arbetar dock på, hittar nya vägar och fort
sätter att utveckla verksamheterna på plats enligt plan.
Här följer några axplock av viktiga händelser.

Utbildning
Våra förskollärare, som nu har nästan 20 års erfarenhet av
pedagogiskt arbete med de minsta barnen, har formellt
sätt inte kunnat kalla sig förskollärare eftersom de inte
gått den statliga utbildningen. För att få sitt diplom ge
nomförde utbildningsdepartementet en utbildningsvecka
i januari, där våra förskollärare ”tentade av” den annars
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fleråriga förskollärarutbildningen, och det hela löste sig
därmed så att de nu fått en validering av sin kompetens.
På låg- och mellanstadiet har vi under året skapat en
skolträdgård. Det är ett inhägnat område (för att skyd
da grödorna från betande, frigående djur) på skolgården,
där barnen planterat träd för att skugga grödorna från
den starka solen, och de har under årets lopp hunnit odla
både lök, tomater och aubergine.
Tack vare finansiering från en fantastisk kvinna som heter
Ingrid, stod lagom till skolstarten i oktober de två första
högstadieklassrummen färdiga så att eleverna i sjun
de- och åttondeklasserna kunde flytta in i fräscha, ljusa
lokaler med skolmöbler som ställts tillförfogande av AJ
möbler.
För andra året i rad blev ungdomar från vår innebandy
klubb uttagna för att ingå i landslaget för Innebandy vid
Allafrikanska innebandytävlingen som 2019 genomfördes
i Nairobi i Kenya. Det var en fantastisk upplevelse för ung
domarna att få göra denna resa tvärs över Afrika och få
uppleva helt nya horisonter. Även detta år gick det bra
och ungdomarna kunde komma hemma med två silverpo
kaler, en för herrlaget och en för damlaget.

Hälsa
Verksamheten vid Dr Denis Mukwege Center har utveck
lats under året. Vi har två sjuksköterskor och 2 underskö
terskor som nu arbetar permanent på kliniken. Dessutom
har vi en stab med specialistläkare som dels kommer re
gelbundet för undersökningar dels står till vårt förfogan
de med kort varsel när det behövs. Vi har en allmänläkare/
radiolog som har det övergripande ansvaret för klinikens
verksamhet samt barnmorska som arbetar en dag i veck
an eller mer vid behov.
Vi har under året inlett ett samarbete med Tandläkare
utan gränser. De har under året kommit vid två tillfällen
och hjälpt oss iordningsställa vår tandklinik, samt gjorde
ett fantastiskt och mycket uppskattat arbete med fort
bildning av vår lokala personal, screening och behandling
av barn och anställda men också boende i området.

Infrastruktur
En fråga som vi länge funderat över är hantering av olika
typer av avfall från verksamheten. Denna fråga har för
stärkts i och med att verksamheten vid kliniken utveck
lats. Med hjälp av en tekniker från Skåne utvecklades och
byggdes i januari en prototyp till en förbränningsanlägg
ning för olika typer av avfall. Efter ett års användning kan
vi konstatera att den fungerar mycket bra. Arkitektfirman
Kjellander & Sjöberg har utifrån vår modell tagit fram kon
struktionsritningar som kan ställas till förfogande till an
dra som vill förbättra sin avfallshantering.
Vi har också under året tagit fram en ny modell för latriner
som vi introducerat på de olika skolenheterna och också i
ett tiotal familjer i byn. Modellen bygger på samma princip
som de svenska traditionella utedassen och medger dels
en bekväm och hygienisk användning men också framför
allt möjlighet att kompostera avfallet. Även för denna mo
dell har arkitektfirman Kjellander & Sjöberg hjälpt oss att
ta fram konstruktionsritningar för att modellen ska kunna
byggas även i andra sammanhang.
Som en del i Yennenga Progress arbete för att på olika
sätt skapa förutsättningar för bättre skörd trots de ne
gativa konsekvenserna av klimatförändringarna, genom
fördes under odlingssäsongen juni till oktober en andra
projektomgång i samarbete med det svenska metrologi
företaget Ignitia. Projektet omfattade både ett system för
dagliga väderprognoser samt utbildning av bönderna i
ekologiskt jordbruk. Projektet omfattade 20 byar runt Na
kamtenga.

Sverige. Ett av det viktigaste inslagen var samtal och råd
givning med företrädarna för företaget EKO-lådan i Järna.
SMHI har under en femårsperiod haft ett program för
utbildning av ett 30 tal olika befattningshavare från Ni
ger, Mali och Burkina Faso i frågor som rör klimatföränd
ringarna och klimatanpassning. I maj 2019 genomfördes
programmets slututbildning i samarbete med Yennenga
Progress.
Yacoba Sawadogo, en man som hela sitt långa liv arbetat
målmedvetet för att återskapa grönska och odlingsmöj
ligheter i det hårda och karga landskapet i norra Burkina
Faso, fick i slutet av 2018 det alternativa Nobelpriset av
Right Livelihood stiftelsen för sina insatser. För att hjäl
pa honom och hans lokala organisation att på bästa sätt
utnyttja prissumman, fick Yennenga Progress i uppdrag
att utbilda i organisationsstruktur och verksamhetsplane
ring. Den utbildningen genomfördes i januari och i mars.
Vi har under hösten arbetat med förberedelser för de
kommande aktiviteterna på vår farm som ligger i anslut
ning till Yennenga Center, i samarbete med MAX Burgers.
Syftet med farmen är att testa traditionella och nya meto
der för jordbruk, för att möta de nya förutsättningar som
klimatförändringarna skapar. Farmen och de metoder vi
utarbetar ska sedan användas för utbildning och inspira
tion för bönder i området och med liknande livsvillkor. Det
fem hektar stora området har inhägnats och vi har grävt
hundratals gropar för planteringar träd längst stängslet
för att skapa skydd mot vindar och en skuggande miljö.

Under fyra veckor i juni och juli besökte Parmoussa Sawa
dogo Sverige för att få erfarenhet och kunskaper om hur
vi i Sverige arbetar med olika typer av grönsaksodling.
Parmoussa är ansvarig för allt som har med odling och
grönska att göra på Yennenga Center i Nakamtenga. Par
moussa hade ett omfattande program under sin vistelse i
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET
En sak är alla frågorna, i stort och smått, som vi försöker ta tag i, i vardagen omkring oss i byn
Nakamtenga, för att skapa ett bra samhälle för alla som lever i det. En annan sak är allt som
händer i omvärlden som påverkar oss, och inverkar på det vi försöker åstadkomma. Året som
gått 2019 och första halvåret 2020 har minst sagt utmanat oss i detta. Men vi har en dröm! En
stark dröm och övertygelse om en bättre värld! Och vi håller hårt i den drömmen!
Under 2019 ökade Jihadisternas attacker i Norra Burkina
Faso, vilket skapade stor oro i hela landet och enorma
tragedier för alla som drabbades av deras framfart. UDs
restriktioner blev mer och mer begränsande. För Yen
nenga progress del resulterade det främst i att många av
de fortbildningar vi planerat med tillresande experter fick
ställas in.

och att ta användning av de lösningar och idéer som finns
för att på bästa sätt möta framtiden. Men vår existens
bygger också på att bygga lokala hållbara samhällen. För
att varje individ ska kunna använda sin potentialitet och
bidra till en positiv samhällsutveckling behöver vi alla få
våra mänskliga basbehov täcka, och veta att vi har ett
skyddsnät om något skulle gå fel.

Sedan kom 2020 och Covid-19. Snabbt stängdes hela
världen ner och även Burkina Faso. Byn som innan Jiha
disterna och Covid, lyckats komma upp i en egenfinan
siering av sin välfärd på över 30 %, fann sig själva utan
besök, utan kunder och därmed utan intäkter.

Det innebär att varje samhälle måste kunna säkra tillgång
en till rent vatten, som inte sitter ihop med ett helomspän
nande statligt system – eftersom det kan brista. För stora
system går heller inte att hållas rena naturligt utan kräver
att det tillsätts kemikalier för rening.

Men vad vi också fann var att världen började lyfta frågan
om hållbara samhällen på ”vår nivå”! I Sverige började fler
och fler nyhetsprogram undra hur hög självförsörjnings
grad av livsmedel vi har i Sverige. Svaret var runt 50%.
Hur är det med tillgången till rent vatten? Energifrågan?
Håller sjukvården? Hur ska vi organisera oss när vi måste
hålla oss på hemmaplan?

Vi måste uppmuntra tillräckligt stor mångfald i matpro
duktionen lokalt, så att vi alltid kan njuta av närproducerat
– i kombination av intressanta importerade varor så klart
– men också så att vi klarar oss under lock-downs eller
naturkatastrofer.

Hela Yennenga Progress existens bygger på globalisering
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Den lokala, inkluderande demokratin ligger till grund för
att både i ”nöd och lust” kunna organisera de gemen
samma tillgångarna för befolkningens bästa – och att be

folkningen känner det och vet att de själva kan påverka
besluten som fattas. Då är det lättare att undvika och lösa
konflikter som uppkommer när människor känner sig un
der press.
Därutöver kommer alla verksamhetsgrenar inom utbild
ning och information, som både ska fortsätta att fungera,
även om det blåser i resten av världen, inte minst för att
barnen ska kunna vidmakthålla sin vardag och tillgång till
utbildning, men också för att en god utbildning och tillför
litliga informationskällor minskar skadlig ryktesspridning
och extremism.
Frågan om vikten av en bra lokal struktur för hälsa och
sjukvård, behöver vi inte ens nämna. Dessa vardagens
hjältar i pandemi eller inte, har under våren fått ett an
sikte.
Infrastruktur i stort, men möjligen med extra fokus på sa
nitet och avfall är ytterligare en fråga, inte minst i hur vi
kan förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
Allt detta är frågor som vi arbetar med dagligen, och är
delar av det arbete vi steg för steg byggt upp och som
vi kommit att kalla konceptet The good village. Under
2020 och Covid-19s framfart är inte relevansen av våra
verksamhetsområden längre begränsade till en liten by i
Afrika på nivå 1 (läs om Hans Roslings 4 utvecklingsni
våer). Nu är det dags för samhällen även på nivå 4 att se
över om vi verkligen kan pricka av alla dessa frågor när vi
undersöker om våra egna villa-kvarter eller stadsdelar är
hållbara.

Vi har en dröm! Och det är att fler byar, samhällen och
stadsdelar, ska få del av det vi uppnått i Nakamtenga. Jag
vill hylla befolkningen i byn, och inte minst vårt dedike
rade team på Yennenga Center i byn, för det arbete som
görs oförtröttligt varje dag, både i fred och frihet eller
med jihadister och Corona.
Ibland känns det tungt. Som när någon av våra anställda
hör av sig och undrar över nya uppdrag eftersom det inte
finns mat på bordet till barnen ikväll. Eller när jag tänker
på våra äldre i byn, och att det inte ens finns respiratorer
att tillgå om det skulle behövas.
Men framförallt öppnar Corona för samtal om hållbarhet:
att små samhällen; decentraliserade; organiserade som
välfärdssamhällen i mikroformat som tillgodoser sin be
folkning med utbildning, hälsa och infrastruktur – i nära
samarbete med sin omvärld när det är möjligt – är vad FNs
Globala Mål handlar om.
Vår dröm lever och vi är oändligt tacksamma för alla
människor, företag och organisationer runt om i världen,
som delar denna dröm med oss!

A winner is a dreamer who never gives up.

Stina Berge
Grundare och generalsekreterare i Yennenga Progress
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SÅ HÄR JOBBAR VI
Yennenga Progress Sverige och Yennenga Progress Burkina Faso är två ideella organisationer,
skapade av samma grundare och med ett gemensamt uppdrag. Vår grundfilosofi är att alla
människor har grundläggande behov som behöver bli tillgodosedda. Först då kan vi ta nästa
steg och skapa en bättre framtid för oss själva och de generationer som följer efter oss.
Människan är född för lärande och skapande genom hela livet och detta kan bara ske i ett
sammanhang som präglas av gott samarbete och givande utbyten mellan människor.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Yennenga Progress arbetar utifrån FN:s 17 globala mål för
hållbar utveckling. Oavsett var i världen vi befinner oss
ligger ansvaret hos alla aktörer: civilsamhälle, näringsliv,
regering och stat. Yennengas fokus ligger på det lokala
initiativet i ett globalt perspektiv.
Vi utgår från lokala analyser av konkreta och ofta aku
ta behov. För att kunna bekämpa fattigdom och för att
utveckla ett tryggt och kreativt demokratiskt samhälle
krävs att centrala samhällsfunktioner finns tillgängliga för
alla medborgare. Yennenga definierar dessa funktioner
utifrån utbildning, hälsa samt infrastruktur och entrepre
nörskap. För att samhällsfunktionerna ska fungera över
tid krävs dessutom en organisationsstruktur och ett be
slutsfattande som befolkningen har förtroende för.
Yennenga Progress medlemmar vill använda sina resur
ser, kompetenser och nätverk för att gemensamt arbeta
för utveckling av konceptet The good village – ett väl
färdssamhälle i mikroformat. Det görs utifrån tre tema
områden:

• UTBILDNING: öppen förskola, förskola, grundskola, högre ut
bildning, yrkesutbildning, forskning, folkhögskola, bibliotek
och föreningsliv.

• HÄLSA: preventiv hälsa, informationsarbete, medicinsk vård,
reproduktiv hälsa, psykisk hälsa och juridiskt stöd.

• INFRASTRUKTUR/ENTREPRENÖRSKAP:

vatten och sanitet, ener
gi, klimatanpassning, matsäkerhet, kommunikation, trygga
hem och byggnader, företagande

VÅRA MEDLEMMAR
Alla verksamheter drivs av en eller flera medlemmar som
är bosatta lokalt i byn där verksamheten äger rum. Med
lemmarna är både de som driver våra verksamheter som
anställda eller ideellt, och de experter och företag som
vill dela med sig av sin kompetens för att ge verksamhe
terna bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Medlem
mar är Yennenga Progress anställda samt de som anmält
sitt medlemskap på vår webbplats eller på annat sätt
meddelat att de vill vara en del av Yennenga Progress.
Medlemskapet kan vara kopplat till antingen den svenska
organisationen, den burkinska organisationen eller båda
organisationerna.

RESURSER OCH FINANSIERING
För att driva verksamheterna behövs både kompetens,
pengar och utrustning. I välfärdssamhällen som Sverige
är de flesta samhällsfunktionerna finansierade med skat
temedel. I länder som till exempel Burkina Faso måste vi
däremot hitta andra lösningar för att tillgodose grund
läggande mänskliga rättigheter, tills det finns ett statligt
system för detta.
Ett mål med konceptet The good village är att skapa en
struktur för lokal finansiering genom att starta lokala
verksamheter som säljer tjänster och produkter. I Nakam
tenga i Burkina Faso ökar varje år den andel av välfärden
som är finanseriad via dessa lokala medel. Det finns dock
stora investeringar kvar att genomföra för sjukvård, ut
bildning och infrastruktur, och dessa investeringar kräver
donationer utifrån. Donationerna kommer främst från pri
vatpersoner, företag och stiftelser i Sverige.
Tack vare vårt stora nätverk av kompetenta personer som
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bidrar med sin tid och sina kontakter, kan Yennenga Pro
gress driva ett stort antal verksamheter med minimal ad
ministration och omsättning.

VERKSAMHETSLEDNING OCH LÖSNINGAR
Varje verksamhet initieras och leds av lokalt anställd per
sonal. Yennenga Progress uppdrag som organisation är
• att vara det nätverk och stöd som behövs för att
verksamheterna ska kunna utvecklas i positiv riktning
• att se till så att ledare och personal får möjlighet till både
professionell och personlig utveckling och fortbildning för
att kunna ta nästa utvecklingssteg
• att dokumentera och paketera lärdomarna och metoderna
i modellen för The good village, så att fler ska kunna ta del
av, och skapa sina egna välfärdssamhällen i mikroformat.
Organisationens och verksamheternas behov match
as mot vårt nätverk av experter och företag. Nätverket
bidrar med både kompetens, utrustning och finansiella
medel för att skapa förutsättningar för att nå de resultat
vi satt som mål för konceptet Den goda byn. I och med att
organisationen fokuserar på sådan matchning och även
utbyten, behöver inte varje verksamhet uppfinna hjulet – i
stället kan de bygga vidare och hitta nya lösningar och
vägar till framgångar.
Genom matchningen säkerställer vi också respekt och
värdighet i mötet mellan de som driver verksamheten och
de experter som vill bidra med kompetens och lösningar,
eftersom våra lokala medlemmar får relevanta bollplank
inom rätt ämnesområde.

HOLISTISKT OCH TVÄRVETENSKAPLIGT
Genom att knyta till oss medlemmar brett – både geo
grafiskt och kunskapsmässigt – säkerställer vi att vi inte
fastnar i omoderna strukturer eller förlegade modeller.
Vår övertygelse är att ingen utveckling kan ske i isole
ring. Detta gäller såväl interaktion och utbyten mellan
människor som tvärvetenskaplig samverkan i verksam
heterna.
Att de olika verksamhetsområdena i Yennenga Progress
samverkar är grunden till en holistisk syn på att allt sam
spelar. En verksamhet måste finnas i ett sammanhang för
att långsiktigt kunna utvecklas vidare. Dessutom ser vi
ringarna på vattnet. Goda initiativ föder nya goda initiativ.

av denna ständigt pågående dialog. Så snart behov av
förbättring identifieras kan vi justera inriktningen eller
metoden i en verksamhet.
Världen är i förändring. Vi strävar därför efter att även
Yennenga Progress som organisation ska vara under
ständig utveckling. Tack vare att medlemmarna både är
uppdragsgivare och bidrar med sin kompetens, kan vi
hela tiden få relevant input. På så vis kan vi forma orga
nisationen så att den på bästa sätt kan vara ett stöd och
bidra till vidareutveckling.
Under hösten 2017 påbörjade vi arbetet med att ta fram
en modell för att mäta resultatet av vårt arbete för mänsk
liga rättigheter. Modellen bygger på enkäter utifrån våra
verksamhetsområden och enkäterna används för att
mäta vad våra satsningar har för effekt. Förhoppningen
är att detta ska ge underlag som går att använda på flera
olika nivåer. På familjenivå kan den användas för att fa
miljerna själva ska kunna identifiera förbättringsområden
och vad som kan göras för att höja den egna levnads
standarden. Resultaten ligger också till grund för byns/
organisationens beslut om prioriteringar, baserat på var
det finns störst behov. Enkäten ger också uppgifter om
barnadödlighet, mödradödlighet och annat som ingår i
nationell statistik och blir således både ett komplement
och ”jämförelsesiffror” till den statistiken.

SPRIDA OCH SKALA UPP med Social Franchising
De resultat och erfarenheter vi får från våra verksamheter
vill vi göra tillgängliga för andra byar och organisationer
som vill ta del av våra arbetssätt och modeller. Vi arbe
tar därför sedan hösten 2019 tillsammans med ett team
som består av representanter från digital learning- och
gameifierings-företaget Insert Coin och creative content
företaget We were there, för att ta fram en modell för So
cial Franchising.
Med inspiration från franchising-företag tar vi fram en
e-learningsplattform kopplad till ett mentorprogram.
Med hjälp av denna kan byar, samhällen, kommuner eller
NGOs, som vill ta nästa steg för att själva skapa sina egna
välfärdssamhällen i mikroformat, äga sin egen utveckling,
men ingå i ett större sammanhang så att de får stöd i pro
cessen för vad som är väsentligt för ett fungerande sam
hälle. Utifrån sina förutsättningar och var de befinner sig
i samhällsbyggandet, anpassas programmet, och tillsam
mans skapar vi steg för steg ett hållbart samhälle för alla!

UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Kompetensutbyten mellan våra medlemmar gör att alla
metoder testas, förfinas och vidareutvecklas. Det är i
mötet, i att dela vardagen, som nya tankar och idéer föds
och utvecklas. De kontinuerliga besöken och expertinsat
serna i verksamheterna ger också en helt ny dimension
till ordet uppföljning, eftersom verksamheten utvecklas
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UTBILDNING
Livslångt lärande
Yennenga Progress mål är att bidra till att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande för alla. En utbildning som ger grunden till att förverkliga drömmar om ett bra liv.

10

Vad

Varför

Hur

Öppenförskola (gra
vida + anhöriga med
barn 0-3 år) en mö
tesplats för föräldrar
och anhöriga som
vill förstå mer av de
små barnens behov
och möjligheter, samt
prata om och få kun
skap om reproduktiv
hälsa och barn-hälsa.

För att ge kunskap och inspiration om
små barns behov och utvecklingssteg, där
främst unga mammor har svårt att göra
sina röster hörda i storfamiljen. Krocken
mellan det traditionella samhället och nya
rön, skapar behovet av en mötesplats där
dessa frågor kan diskuteras i en konstruk
tiv form.

Varje vecka samlas främst kvinnor med
småbarn (0-3) och anhöriga, för att lära
sig grundläggande kunskaper om de små
barnens behov och utveckling. Frågor om
hygien och skötsel av barnen, men också
reproduktiv hälsa i stort samt nutrition är
viktig liksom större kunskap om hur man
kan stimulera och aktivera även mycket små
barn.

Förskola för alla barn
i åldrarna 3 – 6 år

Förskolan är ett viktigt redskap för att ge
barnen de grundläggande färdigheter de
behöver för att sedan kunna gå vidare till
grundskolan med goda möjligheter att
lyckas med sin utbildning, samt fånga upp
barnens nyfikenhet och vilja att lära sig.
Inte minst gäller det att lära barnen grund
läggande franska som sedan är skolsprå
ket. Nästan inga barn kan någon franska
då de börjar förskolan.

I förskolan välkomnas alla barn i området.
Barnen delas in i tre sektioner utefter åldrar
för att tränas i samarbete och umgänge
med de andra barnen och vuxna samt under
lekfulla former ges grundläggande kunska
per i läsning, räkning och franska språket.
Skoldagana är fyllda av lek, dans och skratt
i en stimulerande miljö med duktiga och
erfarna pedagoger.
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Grundskola Låg- och
mellanstadium med
sex års utbildning
och 170 elever

Yennenga Progress grundskola är ett svar
på föräldrarnas önskemål om en skola i
närmiljö som bygger på samma positiva
pedagogik och värderingar som Yen
nenga-förskolan.

I skolan utgår lärarna från tre ledord som är
grundläggande för undervisningen: elev
närhet, aktivitetsskapande och språkut
vecklande. Dessa tre ledord är basen för
undervisningen i alla ämnen ända från för
skolan till högstadiet. Vi har en struktur av
regelbundna studiedagar och handledning
för lärarna på Yennengaskolan av gästande
pedagoger som utgör ett viktigt moraliskt
stöd för vårt arbetssätt som starkt avviker
från det statliga traditionella systemet.

Högstadieskola som
vi bygger ut efter
hand som skolans
barn blir äldre. Vi har
i år två årskurser med
50 elever, men hög
stadiet kommer att
omfatta 4 årskurser.

Yennenga Progress har en ambition att
kunna erbjuda ungdomarna i byn en kon
tinuerlig utbildning t.o.m. gymnasienivå
på samma pedagogiska grund under hela
utbildningen.

Genom att på ett för landet unikt sätt, skapa
ett samarbete mellan lärarna från försko
la till högstadium, kan de värderingar och
pedagogiska riktlinjer som grundläggs i
förskolan, följa eleverna genom hela skolti
den. Det är ett arbete som inte är helt en
kelt men som ger goda resultat och som vi
räknar med ska bli normgivande i en vidare
kontext.

Praktisk yrkesutbild
ning samt stipendier
till universitets och
annan högre utbild
ning

För att ungdomar ska kunna stanna på
landsbygden krävs alternativ till jordbruk
och boskapsskötsel som inkomstkälla. Det
är därför viktigt att skapa möjligheteter till
utbildning och praktik i praktiska ämnen
som kan lägga grunden för småföretags
verksamhet i hemmamiljön. Det är också
mycket svårt för ungdomar som klarat
gymnasiet att fortsätta med universitets
utbildning på grund av att föräldrarna inte
har möjligheter att betala studier, mat och
logi på en annan studieort.

Yennenga Progress verkstäder och restau
rang, utgör en bra plattform för lärande i
praktiska färdigheter. Med de nya lokaler
och utrustning som kunde tas i bruk under
året finns nu större möjligheter att ta emot
fler ungdomar för utbildning och praktik.
Vi har också en stipendiefond för högre
utbildning. Under året har 8 ungdomar fått
möjligheten att studera vidare med medel
från denna fond.
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Folkbildning och
Folkhögskola, Kvälls
kurser för vuxna

En stor del av byns vuxna har inte fått
möjlighet till någon formell utbildning.
Några har gått något eller några få år i
skolan men inte kunnat fullfölja. Yennenga
Progress driver därför kvällskurser på
olika nivå så att alla som vill vara med kan
haka på just där de slutade.

Fem kvällar i veckan under skolterminerna
ställer våra ordinarielärare upp och under
visar alla som vill förbättra sina teoretiska
kunskaper på olika nivåer. Ett 60-tal män
och kvinnor i byn deltar regelbundet i ut
bildningarna.

Föreningsliv, ung
domsgård, Idrottsak
tiviteter och läxläs
ning för ungdomar

Yennenga Progress vill medverka till att i
byn skapa och främja möjligheter till me
ningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar
na. Det är en av förutsättningarna för en
långsiktig och hållbar utveckling av byge
menskapen och byns sociala och ekono
miska framtid. Föreningsliv ger också en
bra grund för demokratiskt tänkande.

Ungdomsgården mitt i Yennenga Center är
en mötesplats för ungdomarna där de själva
har hela ansvaret för verksamheten. Här
tränar innebandyklubben (Floor-ball) både
elitlag och träning för yngre barn som vill
spela floor-ball. Eftersom de flesta av ung
domarna inte har någon belysning hemma
så blir också ungdomsgården platsen för
läxläsning där de äldre hjälper de yngre.

Bibliotek (kulturhus)

För Yennenga Progress är böcker och
läsning grundläggande för goda resultat i
skolan. I hemmen finns inga böcker så för
skolan är barnens första möte med boken.
I förskolan är daglig läsning för och med
barnen en grundsten.

Biblioteket som ligger i anslutning till lågoch mellanstadieskolan är en centralpunkt
för alla klasserna. Arbetstid i biblioteket är
inplanerad i skolschemat. Här söker elever
na fördjupad kunskap i de ämnen de läser.
Biblioteket är en arbetsplats där man kan
läsa läxor, skriva sina uppsatser och ock
så plats att upptäcka världen, vidga kun
skaperna om livet och väcka fantasi. Här
arrangeras också filmvisning.
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IT-sal för utbildning i
datoranvändning

Datorn blir även i Burkina ett allt viktigare
arbetsinstrument i utbildningen. Ingen i
byn har en egen dator eller läsplatta, så
IT-salen på skolan är en nödvändighet för
att introducera eleverna i denna teknik.

På grundskolan finns en data-sal med 14
laptops. Alla elever på grundskolan har av
satt undervisningstid i datasalen varje vecka.
Målet är att eleverna när de slutar mellansta
diet ska kunna använda datorer som ett ar
betsinstrument för i sin fortsatta utbildning.
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HÄLSA
Hälsa = att kunna vara en integrerad del av samhället med möjlighet att försörja sig DMC

14

Vad

Varför

Hur

Allmänvård och specialist
läkare, en vårdcentral med
allmänvård och besökande
specialistläkare, som bygger
på den modell Dr Denis Muk
wege skapat i DRC,
Panzimodellen för holistisk
hälsa. Arbetet är kopplat till
våra satsningar på infrastruk
tur, däribland vatten och sani
tet samt avfallshantering, men
också inte minst jämställdhet.

För att kunna arbeta brett för att
höja hälsonivån, med stort fokus
på preventivt arbete. Med högre
allmänbildning i olika hälsofrågor
gör vi stor skillnad. På landsbygden
är det dessutom svårt att få tillgång
till läkare, och kostnaden är ofta
hög. Läkarna skriver ofta ut stora
mängder medicin, och familjen
måste därför tänka många gånger
innan de bestämmer sig för den in
vestering det innebär att söka vård.

Vi har permanent personal på plats med
sjuksköterskor och barnmorska. Specialist
läkarna följer ett schema så att de turas om
att komma ut till Dr Denis Mukwege Center
ett par gånger i veckan. Vår prissättning
bygger på lägstapriset enligt de statliga
hälsovårdsinrättningarna i området för att
inte konkurrera ut statliga försök till upp
byggnad av sjukvård. (Och läkarna kompen
seras för detta inkomstbortfall så att de inte
prioriterar bort besöket hos oss).

Mödravårdsmottagning,
ultraljud och gynekolog

Mödradödligheten och barna
Under året har vi utvidgat så att vi utöver
dödligheten i Burkina Faso är bland barnmorskans undersökningar och stöd,
de högsta i världen.
kan erbjuda ultraljud och gynekolog. Med
uppföljande hälsa och kontroller kan vi
förebygga komplikationer och rädda både
barnet och mammans liv.
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Sexuell och reproduktiv hälsa,
Stort fokus ligger på kvinno
hälsa, förebyggande och
behandling av symptom av
sexuellt våld samt allmänhälsa.

Kvinnors sexualitet är fortfarande
åsidosatt, och många vittnar om
att inte ha rätten till sin egen
kropp. En man har exempelvis
alltid rätt

Vi har samtalsgrupper för vuxna, både upp
delat efter kön och med blandade grupper.
Vi tillhandahåller också information och
metoder för familjeplanering.

Förebyggande arbete för att
förhindra Female Genital Mu
tilation (FGM), samt lindra de
symptom som redan omskur
na kvinnor har.

FMG är i Burkina förbjudet i lag
sedan 1997. Trots detta omskärs
fortfarande många flickor, och de
som redan är omskurna har stora
problem, inte minst i samband med
förlossning.

Genom att skapa mötesplatser där delta
garna kan ställa sina frågor och berätta om
sina egna erfarenheter, har vi möjlighet att
presentera vad som kan göras för att lindra
symtom, men därmed också markera faran
med att utföra omskärelsen överhuvud
taget, och vilket stöd som finns att få.

Extra fokus på menstruation

Många flickor och kvinnor på
landsbygden har inte råd med bra
mensskydd, vilket gör att de mis
sar skolgång, marknadsdagar och
andra arbetsuppgifter.

Vi lägger tid på att informera om mens
truation både på skolan, ungdomsgården
och på Dr Denis Mukwege Center. Vi
erbjuder också lösningar som special
tillverkade trosor med tvättbart inlägg samt
menskoppen. Detta för att ge hållbara
lösningar både för miljö och ekonomi!

Förebyggande och kurativ
tandvård

Tillgången till både tandborstar
och tandkräm, och inte minst
tandläkare är mycket bristfällig.
Med övergången från traditionell
kost till mer köpt mat, socker och
kex, blir tandhälsan snabbt sämre.
Höga kostnader och tandläkarnas
dåliga rykte, gör att människor
söker tandvård först när enda
lösningen är att helt dra ut tanden
– vilket ger ännu sämre rykte.

Sedan förskolan startade 2001 har alla barn
på våra skolor borstat tänderna varje dag
efter skolmåltiden. Detta gör att det syns
stor skillnad på tandhälsan hos våra barn
jämfört med barn på andra skolor. Vi har
under året i samarbete med Tandläkare utan
gränser installerat en tandvårdsklinik på Dr
Denis Mukwege center, samt startat sam
arbetet där Tandläkare utan gränser årligen
kommer och screenar barn, personal och
boende i området, gör de interventioner som
behövs, samt fortbildar vår lokala personal.
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Utvidgad skolhälsovård

Familjernas ekonomiska situation
gör att barnen har begränsad
tillgång till adekvat hälso- och
sjukvård.

Vi erbjuder både förebyggande och behand
lande skolhälsovård, för att på så vis uppnå
bästa uppnåeliga hälsa för barn och unga.

Ungdomsmottagning, Samtal
om hur kroppen förändras
under tonåren och som ung
vuxen, och de speciella
behov som då uppstår

Sex och samlevnad är som i många
länder något som uppfattas som
att ”uppmuntra” sexuella utsväv
ningar. Bristen på information och
kunskap, för därför med sig utsatt
het inte minst för unga kvinnor.

Vi arrangerar bland ungdomarna tjej- och
killgrupper för samtal, samt skapar
mötesplatser så att de hittar vuxna de har
förtroende för att prata med och ställa sina
frågor, så att de får rätt stöd.

Psykisk hälsa, Dr Denis Muk
wege säger att tillfrisknandet
börjar redan i bemötandet av
patienten.

Många bär på stora trauman i livet: Vi arbetar för att all personal ska se sin roll
förluster av närstående, övergrepp, i att sätta varje besökare i centrum, så att
FGM, rädslor etc.
den känner sig sedd, förstådd och lyssnad
till. På så sätt kan vi också fånga upp dem
som behöver extra hjälp antingen av social
arbetare eller annan personal på Dr Denis
Mukwege Center.

Juridiskt stöd Regelbundna
besök av kunniga jurister

Det är av stor vikt att befolkningen
känner till sina rättigheter – och
skyldigheter – samt får hjälp att
registrera sig så att de får rösträtt,
tillgång till barnbidrag, pension
etcetera.

Tanken är att den juridiska avdelningen på
Dr Denis Mukwege Center ska utvecklas till
att bli ett allt mer heltäckande medborgar
kontor. Redan nu hålls informationsträffar i
juridiska frågor.

Jämställdhet, vi lägger stor
vikt vid medvetenhet om
begränsande genusstruk
turer. I vårt arbete verkar vi
därför för att stärka jämställ
da relationer och för an
svarstagande definitioner av
manlighet och kvinnlighet.

Hierarkiska samhällsstrukturer
både vad gäller kön, ålder och
social ställning, begränsar både
relationer och utveckling, i och
med att många röster tystas av
uttalade eller outtalade normer.

Vi arbetar kontinuerligt med jämställdhets
frågan i alla arbetsteam, inte bara på Dr
Denis Mukwege Center. Detta görs genom
workshops, övningar, filmer och samtals
grupper.

Fortbildning av våra lokala
personal i installation och
underhåll av teknisk
utrustning

Det finns alltför många platser
dit det införskaffats utrustning,
men som ingen kan installera eller
underhålla, som därmed bara står
och skräpar

Vi har regelbundet besök av tekniker ur
vårt kompetensnätverk som säkerställer att
installationen av ny utrustning är korrekt,
samt fortbildar lokal personal.
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INFRASTRUKTUR
För att skapa ett fungerande samhälle är det nödvändigt med funktioner som knyter ihop samhället,
tillgodoser mänskliga basbehov och ger förutsättningar för att skapa och bygga upp en lokal ekonomi.
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Stadsplanering/trafiksä
kerhet, För en fungerande
samhällsstruktur

Det är nödvändigt med en fysisk
planering som medger att alla
samhällets delar kan fungera även
över tid och i en expansion.

I den pågående expansionen som Yennenga
Center genomgår, lägger vi stor vikt vid att
planera så att centrets olika delar hänger
samman men kan utvecklas utan att de
inkräktar på varandra

Långsiktig tillgången till vat
ten för centrets olika verk
samheter samt för byns all
männa behov, är förutsättning
för en långsiktig hållbarhet.

Behovet av vatten växer ständigt
i och med att antalet elever i våra
skolor ständigt ökar, klinikens olika
delar utvecklas liksom restaurang
och gästbonde. Vårt miljöarbete
med hela tiden pågående nyplan
tering och grönsaksodlingar liksom
den ny satsningen på farmen som
omfattar aktiviteter som kräver sä
ker tillgång på vatten, ställer stora
krav på vattensäkerhet.

Under året har ett nytt vattentorn byggts på
centret som gett en fördubbling av lagring
skapaciteten av vatten. På farmen har en ny
brunn borrats och det planeras för att där
också bygga ett vattentorn för att lagring
och distribution av vatten till de olika aktivi
teterna.
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Sanitet, avlopp, Bra och
tömbara latriner både vid alla
verksamheter samt till alla
hushåll.

Utan fungerande latriner är risken
stor för spridning av främst magoch tarmsjukdomar, vilket är en
stor dödsorsak för många barn un
der 5 år. Med tömbara latriner kan
avfallet hygieniseras och användas
som kompost både på åkrar och i
grönsaksodlingar

Vi har tagit fram ritningar till en tömbar
latrin enligt samma princip som traditio
nella utedass i Sverige. Modellen har redan
testats på Yennenga Center och i ett tiotal
familjer.

Tillverkning och spridning av
avfallsugnar

Avfallsbränning genom att samla
ihop skräp och avfall i en hög för
att brännas är inte bra för miljön, är
farligt att andas in, samt är en hög
risk för både barn och husdjur.

Vi ha tagit fram en modell för avfallsför
bränning som klarar av att förbränna vanligt
hushållsavfall men också sjukhusavfall och
annat farligt avfall, som behöver en hög
temperatur för en effektiv förbränning. I an
slutning till ugnen finns en sorteringsstation
för att skilja brännbart material från avfall
som måste tas om hand på annat sätt som
glas, metall, batterier etc.

Trädplantering, grönsakso
dling, Program för skolning
och distribution av trädplan
tor samt grönsaksodlingar

I dessa tider av klimatförändring
är det ännu viktigare att plantera
för att återskapa grönska som är
nödvändigt för ett bra mikroklimat.
I Yennenga Progress vision är ett
samhälles självförsörjningsgrad en
förutsättning för hållbarhet.

Vi skolar varje år mellan 1000 och 1500
trädplantor som i början av regntiden plan
teras ut, dels på Yennenga Progress område
men som också distribueras till hushållen i
byn som inser vikten av en ökad grönska.
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Matsäkerhet/jordbruk, Egen
farm för test av förbättrade
utsäden, odlingsmetoder och
utbildning till bönderna.

Jordbruk är fortfarande en bas
sysselsättning för de flesta på
landsbygden, försämrade jordar
och klimat gör det nödvändigt att
hitta nya grödor och metoder för
att ändå kunna öka skördarna och
täcka behovet av mat i närområdet.

Tillsammans med MAX Burgers, har vi på
börjat arbetet med en experimentfarm för
att vidare utveckla både traidtionella och
nya odlingsmetoder, samt testa klimatan
passade grödor. I samarbete med Ignitia
(meterologi) har under skördesäsongen
genomförts att projekt som omfattat vä
derprognoser, rådgivning och utbildning
i Agro-ekologi till 1000 bönder i 20 byar i
området.

Utbildning i metoder för
klimatanpassning.

Den pågående klimatförändringen
är mycket tydlig i Västafrika. För
att öka medvetenheten och kun
skapen om hur denna förändring
ska bemötas är det viktigt att ut
bilda beslutsfattare och opinions
bildare i problematiken – samt ge
resurser och kunskap till befolk
ningen hur de kan hålla sina egna
footprints så små som möjligt och
hur de kan anpassa sina liv för att
klara de nya förutsättningarna.

I SMHIs regi genomfördes i maj ett avslut
ningsseminarium av ett femårig klimatan
passningsprogram som omfattat olika typer
av beslutsfattare i Mali, Niger och Burkina
Faso. Yennenga Progress arrangerade de
praktiska detaljerna under seminariet på
plats i Nakamtenga.
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Hur

Vad

Varför

Hur

Hållbar energi , Utveckling av En fungerande, pålitlig och ekono
solenergilösningar i de olika
misk energiförsörjning är en förut
verksamheterna på centret
sättning för hållbar utveckling.
och för hushållen i byn.

På centret arbetar vi för att så fort som
möjligt växla över från den statliga elen,
som till stor del är baserad på fossila bräns
len för sin produktion, till egna solenergi
lösningar. Projektering är på gång för att i
första hand installera solenergi på kliniken
och konferensanläggningen med restaurang
och boende. Yennenga Progress har också
ett pågående projekt att förse hushållen i
byn med solenergi-kit för att i första hand
tillgodose behovet av belysning.

Hållbart byggande, Byggan
de som i så stor utsträckning
som möjligt använder sig av
lokala material och lokala
anställda.

I ett sammanhang då ekonomin är
starkt begränsad är det viktigt att
bygga så billigt som möjligt men
ändå hållbart över tid och på ett
sätt som är anpassat till den lokala
miljön.

All den byggverksamhet som genomförs på
Yennenga Center sker med användande av
lokala material som t.ex. byggstenar av late
rit som grävs upp direkt ur marken. Arbets
kraften är helt lokal vilket skapar inkomst
och bättre liv för många i byn. Under året
har vi byggt en ny verkstad för snickeri och
svets men också färdigbyggt två klassrums
byggnader för högstadieskolan och påbörjat
bygget av ytterligare två klassrum.

Entreprenörskap , Stimulera
nytänkande och skapa små
företag och lokala intäkter.

Det traditionella samhället är
kollektivistiskt och främjar inte
individuella initiativ och individuellt
skapande. Det är nu nödvändigt
att söka andra inkomstkällor än
jordbruket varför entreprenörskap
måste stimuleras för det lokala
samhällets överlevnad.

Våra småföretag som restaurang, sömnads
ateljé, snickeri, metallverkstad och marks
tenstillverkning är början på vårt arbete för
en breddning av lokala initiativ till företag.
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SÅ HÄR KAN DU BIDRA
BIDRA MED DIN KOMPETENS
Ta chansen att påverka världen och samhället genom att
göra det du är bäst på! Registrera dig och bli medlem.
Därefter bidrar du i mån av tid när Yennenga Progress
efterfrågar din kompetens. Det kan vara allt från att ge
input på en affärsidé till att ta aktiv del i en verksamhet
eller process. Registrera dig på www.yennengaprogress.
se eller mejla info@yennengaprogress.se.

Läraren Christiane Fürnkranz lägger mycket tid och kraft på att hitta
böcker till Yennengas bibliotek på franska, av afrikanska författare

GÅ MED I ETT TEAM
Påverka och utvecklas själv, genom att bli en aktiv del av
verksamheterna. Här teamen som du kan välja att gå med i:
• Utbildningsteamet
• Hälsoteamet
• Infrastrukturteamet
• Kommunikation och organisation
• Vara händer och fötter, exempelvis delta i event, packa
container, ta emot besökare
• För mer information och övriga insatser mejla info@
yennengaprogress.se

Besök av innebandyspelarna Melinda och Erica Wernolf hos

DONERA PENGAR
Pengar är viktigt för att vi ska kunna starta och utveckla
verksamheter, samt skala så att fler kan få ta del av de
modeller för utveckling som vi tagit fram.
Du kan bidra direkt till en specifik verksamhet genom
att ange det när du donerar. Om du inte anger något så
använder vi pengarna där de behövs bäst just då.

Lotta Spykman från butiken Just Africa i Stockholm beställer produkter på textilateljén i Nakamtenga, som leds av Leocadi.
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Yennenga Progress har ett 90-konto vilket betyder att
vi som organisation uppfyller högt ställda krav och ge
nomgår årliga kontroller utförda av Svensk Insamlings
kontroll. Att vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att
insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt sätt och
att minst 75 % av de totala intäkterna går till direkt verk
samhet medan högst 25 % av de totala intäkterna får läg
gas på administrativa kostnader.

Yennenga Progress har ett 90-konto vilket
betyder att vi som organisation uppfyller högt
ställda krav och genomgår årliga kontroller
utförda av Svensk Insamlingskontroll. Att
vi har ett 90-konto är en bekräftelse på att
insamlingen sköts på ett etiskt och ansvarsfullt
sätt och att minst 75 % av de totala intäkterna
går till direkt verksamhet medan högst
25 % av de totala intäkterna får läggas på
administrativa kostnader.
Det finns många sätt att bidra:

Vi har också en rad fonder som du kan donera pengar till:

• Donera direkt på vår webbplats www.yennengaprogress.se

• STIPENDIEFONDEN:

• Sätt in pengar på vårt 90-konto: 900243-7
• Swisha till 123 900 2437
Genom att göra regelbundna insättningar ökar du våra
möjligheter till långsiktig planering och trygghet i verk
samheterna. Månadsgivarna är grundläggande för stadig
utveckling! Några exempel:

• BLI SKOLFADDER: Skolkostnaden för ett barn är ca 250 kr/må
nad, inklusive allt material, skolmat, frukt samt utökad skol
hälsovård.

• SPONSRA EN LÖN: Personalen

är det viktigaste vi har för att
fortsätta utveckla verksamheter och metoder som är an
passade till de lokala förutsättningarna. Därför kan du eller
ditt företag bidra till en specifik persons lön: 800–4 000 kr/
månad beroende på yrke. Hör av dig så matchar vi dig med
rätt person!

12.8 ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAP
OM HÅLLBARA LIVSSTILAR

1.A MOBILISERA RESURSER TILL
IMPLEMENTERING AV POLITIK FÖR
FATTIGDOMSBEKÄMPNING

En fond för att öka antalet stipendier för
högre utbildning, för de studenter som klarat gymnasiet.
Fonden ger möjlighet att fullfölja högre studier samt externa
utbildningar. Detta är också ett sätt för Yennenga Progress
att säkerställa den framtida tillsättningen av personal med
rätt kompetens.

• AKUTFONDEN: Dessa pengar används när någon i eller utanför
byn akut behöver stora medicinska insatser som familjen
omöjligt kan betala själva.

• KLITORISFONDEN: En fond för den som vill öppna upp och re
konstruera klitoris efter kvinnlig omskärelse, för att minska
komplikationer och få ett mer behagligt sexualliv.

• TANDVÅRDSFONDEN: Pengar för nya tänder, eftersom tandvår
den i Burkina Faso i stort sett går ut på att dra ut den tand
som orsakar problem.
Nyckeln till förändring är ditt engagemang!

17.6 SAMARBETA OCH DELA KUNSKAP
KRING VETENSKAP, TEKNIK OCH
INNOVATION

17.8 STÄRKA DEN VETENSKAPLIGA,
TEKNISKA OCH INNOVATIVA
KAPACITETEN FÖR DE MINST
UTVECKLADE LÄNDERNA
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ÅRSREDOVISNING
FÖR
YENNENGA PROGRESS
2019-01-01 – 2019-12-31
Org.nr. 802445-9987
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ÅRSREDOVISNING
för
Yennenga Progress
Org.nr. 802445-9987

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 2019-12-31
Innehåll

Sida

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- noter
- underskrifter
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Yennenga Progress, organisationsnummer 802445-9987, är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden förening som
grundades 2006 i Burkina Faso och registrerades i Sverige 2009.
Yennenga Progress medverkar till samhällsbyggande genom att utveckla konceptet Den goda byn. Det som började
med en förskola i byn Nakamtenga, i Burkina Faso, har sedan 2001 utvecklats till ett helt samhälle under tillväxt. Med
fokus på utbildning, hälsa och infrastruktur utifrån lokala initiativ, bidrar Yennenga Progress globala nätverk med
kompetens och resurser för fortsatt tillväxt. Syftet är att skapa "Den goda byn" ett välfärdssamhälle i mikroformat och
använda dessa erfarenheter för att skapa fler goda samhällen.
Insamling sker via företagssamarbeten, privata donationer samt ansökningar till organisationer, stiftelser och
traditionella biståndsgivare.
Resultat och ställning
Omsättningen/intäkterna har ökat stort eftersom en privatgivare under året donerat två stora insättningar på en miljon
vardera.
Flerårsjämförelse*
Nyckeltal
Verksamhetsintäkter
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Administrationskostnader/Totala intäkter
Ändamålskostnader/Totala intäkter

2019
5 493 728
351 329
2 415 312
6,2%
87,18%

2018
3 218 226
551 811
1 970 993
11,1%
85%

2017
3 431 509
570 982
1 634 091
10,9%
67,9%

2016
2 059 932
-414 155
679 174
11,2%
108,7%

2015
2 173 582
-242 069
1 088 132
14,5%
97,1%

Större delen av insamlade medel är ämnade för specifika projekt och betalas ut till ändamålet efter hand som medel
ackumulerats. Vid årsskiften kan betalningar till ändamålen komma att utfalla först efter räkenskapsårets utgång och
kostnadsförs då först vi utbetalningstillfället.
Förvaltning
Yennenga Progress Sverige hade under 2019 i Sverige endast 1 anställd, generalsekreterare Stina Berge. Medan
Yennenga Progress Burkina haft 85 anställda i Burkina Faso i de olika verksamhetsgrenarna. Dessutom bor och arbetar
Lennart Karlsson volontärt sedan 2012 på plats i Nakamtenga, Den goda byn som arbetande ordförande. Under året
hade organisationen i Sverige en grafisk administratör på deltid, Houda Dekhla, via företaget Payer, som gav oss av
hennes arbetstid. Arbetet i Sverige har letts av Generalsekreteraren, expertgrupperna för utbildning, hälsa, infrastruktur
och kommunikation samt styrelsen. Yennenga Progress har även ett Advisory Board som träffas regelbundet.
Ekonomiteamet leds av Marcus Billström och Anica Pavlovic som ansvarar för all redovisning. Expertteamen leds av
Sofie Malm, Iterio, samt Kalle Hedlund.
Varje team består av experter och praktiker som engagerar sig både i arbetet i Sverige, samt direkt i verksamheterna i
Nakamtenga, Burkina Faso.
Allt arbete i Sverige sker i nära samarbete med Yennenga Progress Burkina Faso. Även där leds arbetet av en styrelse
som har möten varannan vecka samt en aktiv ledningsgrupp i samråd med personalen i de olika verksamheterna.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Yennenga Progress verksamhetsintäkter var 5 493 728 SEK år 2019 jämfört med 3 218 226 SEK år 2018. Värdet av
varor och tjänster som Yennenga Progress under 2019 fått till verksamheten var 3 831 119 SEK, jmf med 3 833 895
SEK år 2018. Denna minskningen kan förklaras med det försämrade säkerhetsläget och att vi därmed inte kunnat
genomföra alla de fortbildningar på plats i Burkina med besökande experter som vi planerat. Inkluderat i dessa siffror
skickade vi en container, till ett uppskattat värde av 162 230 SEK, samt fick övrigt material och produkter till ett värde
av 232 144 SEK (sponsring av dryck och mat vid event, kommunikationstjänster etc).
Med konceptet Den goda byn, ett välfärdssamhälle i mikroformat, är målet att ta fram en strategi för att så stor del som
möjligt av den lokala välfärden finansieras av lokala intäkter. För sex år sedan startade yrkesskolorna och det var då
detta tog fart på allvar. Av den lokala budgeten för välfärden i Nakamtenga, dvs. alla kostnader för skolverksamheten
och hälsoinsatserna som till störst del finansieras av medel från Sverige, täcktes under året 25% med egna lokala medel
från de olika inkomstgenererande aktiviteterna. Dessa aktiviteter utgörs huvudsakligen av restaurangen, boende,
skolavgifter, verkstäder och syateljén.
Förutom att vidareutveckla våra befintliga verksamheter så är några av höjdpunkterna från året följande:
För att på ett mer p¨åtagligt sätt stödja jordbruksbefolkningen till bättre skördar har vi påbörjat ett samarbete
med MAX Burgers och köpt in 5 ha jordbruksmark som ska användas som försöksanläggning för bättre
jordbruksmetoder och grödor samt anläggning av grönsaksodlingar för att öka möjligheter till arbete för den lokala
befolkningen.
Våra innebandy-ungdomar blev även detta år uttagna till både damernas och herrarnas landslag i innebandy och
deltog i afrikanska CAN för innebandy i Nairobi.
Två klassrumsbyggnader för högstadieskolan byggdes och kunde tas i bruk vid skolstarten i oktober
Nya och mer ändamålsenliga verkstäder har byggts och utrustats för snickeri, svets och smide
Samarbetet med Tandläkare utan gränser påbörjades och vår nya tandläkarklinik kom till användning
Väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer
På både kort- och lång sikt utgör finansieringen av verksamheten en osäkerhetsfaktor. Fördelning av medel från
stiftelser, Radiohjälpen m fl. omprövas från år till år, och det finns ofta inga långsiktiga garantier för framtida bidrag.
Behovet av utbyggnad av administrativ kapacitet i takt med växande verksamhet och efterfrågan, utgör också en risk
och osäkerhetsfaktor. Därtill är verksamheten i nuläget beroende av ett begränsat antal starkt engagerade
nyckelpersoner. Den politiska situationen har försämrats med terrorattacker i gränsområdena i norra delen av landet.
UD har en generell avrådan från besök i landet. Detta har under året skapat svårigheter för de expertutbyten som varit
planerade.
Förväntad framtida utveckling
Från Yennenga Progress allra första verksamhet som startade 2001, har verksamheterna vi byggt upp i byn Nakamtenga
på Burkina Fasos landsbygd skapats utifrån lokal analys, samt behov av konkreta lösningar för samhällsutveckling. Vi
fokuserar på utbildning, hälsa och infrastruktur. Detta är grundläggande behov som ett fungerande samhälle bör
tillgodose sina medborgare. Denna typ av samhällstjänster måste därför finnas i en kontext där vi kan säkerställa
långsiktig finansiering utan att vara beroende av trender inom biståndet. Vi har under året fortsatt arbeta med
femårsplaner för alla verksamheter, där målet är att helt kunna finansiera Den goda byns driftskostnader lokalt. I det
fallet kommer finansiering utifrån istället fokusera på nya investeringar, nya idéer, innovation, fortbildning och
skalning.
Med de framgångar vi konstaterat i skapandet av Den goda byn, kan vi nu erbjuda andra att använda konceptet själva
eller bli Yennenga-by och vara en del av nätverket. Den förväntade utvecklingen är fortsatt utvidgad och fördjupad
verksamhet i Den goda byn, med strategi för hur konceptet kan skalas upp till fler platser och fler länder.
Icke-finansiella upplysningar
Yennenga verkar utifrån FN:s 17 nya utvecklingsmål, där ansvaret för att skapa en globalt hållbar utveckling ligger hos
alla aktörer; civilsamhälle, näringsliv, regering och stat, oavsett var i världen de befinner sig. Den goda byn och dess
resultat börjar få uppmärksamhet och fler vill försöka skapa Den goda byn på andra platser. Yennenga Progress
erbjuder företag, organisationer och privatpersoner att engagera sig i arbetet som ger konkreta resultat i
vidareutvecklingen av välfärdssamhällen. Yennenga Progress arbetar enligt en uppförandekod som innefattar
Yennengas värdegrund, Code of Conduct och villkor för rapportering från svensk insamlingskontroll (90-kontot) samt
Råd för rapportering från FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).
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Förändringar i eget kapital
Ändamåls-

Belopp vid årets ingång
Justering från föregående år
Överföring till ändamålsbestämda medel
Utnyttjade ändamålsbestämda medel
(Varav årsresultat)
Utgående balans

bestämda
medel
1 941 406
-2
5 493 728
-4 789 332
704 396
2 645 800

Balanserat
kapital

Total

-235 438

1 705 968
-2
5 493 728
-4 789 332
351 329
2 057 295

-353 067
-588 505
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RESULTATRÄKNING

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

2

5 366 078
127 650
5 493 728

3 201 588
16 638
3 218 226

3,5
4,5

-4 789 332
-340 611
-11 468
-5 141 411

-2 736 555
-356 915
-13 443
-3 106 913

352 317

111 313

0
0
-988
-988

220 845
220 845
-1 192
440 498

Resultat efter finansiella poster

351 329

551 811

Årets resultat

351 329

551 811

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor och bidrag
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Valutaförluster
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

6
6
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BALANSRÄKNING

2019-12-31

2018-12-31

83 333
83 333

110 667
110 667

83 333

110 667

242 520
165 299
114 394
522 213

91 197
199 425
0
290 622

5 341
5 341

5 341
5 341

1 804 425
1 804 425

1 564 363
1 564 363

Summa omsättningstillgångar

2 331 979

1 860 326

SUMMA TILLGÅNGAR

2 415 312

1 970 993

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

8

Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2019-12-31

2018-12-31

2 645 800
-588 505
2 057 295

1 941 406
-235 438
1 705 968

19 300
18 836
319 881
358 017

1 068
24 470
239 487
265 025

2 415 312

1 970 993

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och GIVA Sveriges styrande riktlinjer.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en
gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare
redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en
anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den
tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även eget-kapital rapporten.
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla
föreningens syfte och/eller stadgar. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av ett projekt
inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.
Administrationskostnader
Som administrationskostnader räknas sådana kostnader som krävs för att driva föreningens verksamhet.
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Yennenga Progress
Org.nr. 802445-9987

NOTER
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, bonus, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Gåvor och bidrag
Gåvor och bidrag som redovisas i
resultaträkningen
Donationer allmänhet
Donationer företag
Donationer övriga stiftelser, fonder och
organisationer
Insamlade medel uppskattade belopp - ej
bokfört*
Donationer allmänhet
Donationer företag

2019

2018

3 268 290
538 709

2 048 260
386 124

1 559 079
5 366 078

767 204
3 201 588

1 138 500
2 692 619
3 831 119

548 124
3 883 895
4 432 019

* Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen.
Det är svårt att värdera vissa gåvor. Det gäller t.ex. kläder som skänkts vidare, annonsutrymme, hyra och
ideellt arbete. Bedömning av gåvor redovisas ovan.
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Yennenga Progress
Org.nr. 802445-9987

NOTER
Not 3

Ändamålskostnader
Yennenga Progress
Yennenga Educational
Yennanga Vocational
Yennenga Sanitation
Yennenga Energy
Yennenga Trees
Yennenga Youth Club
Yennenga Health
Yennenga Entrpreneurship
Micro finance
Yennenga Construction
Yennenga Temafrågor
Yennenga Projektfinansiering
Yennenga Library
Yennenga Water
Övriga ändamålskostnader

2019

2018

-664 573
-1 597 556
-1 211
-55 801
-66 345
-123 038
-302 366
-305 126

-576 460
-786 911
-302 721
0
-15 898
-8 377
-61 232
-83 068

-551 463

-107 496
-43 240
-118 814
0
-14 354
-15 336
-602 648
-2 736 555

-1 070 264
-51 589
0
0
-4 789 332

Total lön har fördelats 50% på administrationskostnad och 50% ändamålskostnad.
Not 4

Administrationskostnader
Löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och
avtal
Övriga administrationskostnader

Not 5

Personal

2019

2018

225 891

226 639

72 954
41 766
340 611

78 174
52 102
356 915

2019

2018

1,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
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Yennenga Progress
Org.nr. 802445-9987

NOTER
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Löner och ersättningar
Skattefria traktamenten, utlandet
Utbildning
Sociala kostnader
Summa

451 782
59 800
400
145 908
657 890

453 278
45 600
0
156 348
655 226

Endast generalsekreterarens lön redovisas. Ingen annan personal har löner.
Not 6

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Kursdifferens

Not 7

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 8

Övriga kortfristiga placeringar
Kategori
Övriga

Nom. värde
0

Antal
0

2019

2018

0
0

220 845
220 845

2019-12-31

2018-12-31

144 769
0
144 769
-34 102
-27 334
-61 436
83 333

24 769
120 000
144 769
-15 149
-18 953
-34 102
110 667

2019-12-31

2018-12-31

5 341
5 341

Antal
0

5 341
5 341

Avser kortfristiga värdepapper som erhållits genom arv. Avsikten med värdepapprerna är att sälja.
Not 9

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Upplupna revisionskostnader
Förutbetalda intäkter

2019-12-31

2018-12-31

319 881
319 881

27 276
212 211
239 487
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Yennenga Progress
Org.nr. 802445-9987

NOTER
Not 10 Ställda säkerheter och eventualtillgångar

2019-12-31

Organisationen har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har organisationen inga
eventualförpliktelser.
Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19 har fått stora konsekvenser på verksamheten. Dels uteblir i princip alla lokala intäkter, då landet
infört lockdown. Utöver det så står även svenska företag som annars brukar stötta verksamheten inför en svår
tid. Därmed måste de avvakta och se över den egna utvecklingen innan de kan stödja verksamheten.
Bortsett från allt detta så försöker verksamheten ställa om så att personalen kan vara fortsatt sysselsatta med
lön, eftersom ingen på plats i byn har någon buffert som kan klara familjernas ekonomi i dessa långvariga
kriser. Det är viktigt att vi ser över så att vi har många olika typer av intäktskällor, så att vi kan upprätthålla ett
trygghetssystem på plats även under dessa tider. Vi ser att främst privata mindre givare med månadsgivande är
de som räddar verksamheten och som vi måste utöka.
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NOTER

Stockholm

Stina Berge
Verkställande direktör

Jakob Trollbäck

Mia Barkland

Kent Sangler

Finn Norgren

Peter Ingman

Cecilia Ehrenborg Williams

Min revisionsberättelse har lämnats den
Josefine Fors
Auktoriserad revisor
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