Råå 3 december 2017

Kära medlemmar och vänner!
För ovanlighetens skull handlar det här brevet mer om vad som möjligen kommer att
hända, än om vad som har hänt. Inte heller är det odelat roliga nyheter jag har att förmedla - snarare tvärtom om jag får säga vad jag tycker. Inte desto mindre är det både
viktiga och nödvändiga saker att berätta. Jag ber dig läsa hela brevet och att höra av dig
om det är något du undrar över efter att ha läst det.
Föreningens sista verksamhetsår?
För att gå rakt på sak, så blir 2017 möjligen vår förenings sista verksamhetsår. Det har i huvudsak tre orsaker, som jag beskriver närmare nedan.
1) Svårare och svårare att få ihop pengar
Under året har vi skickat pengar till Krousar Thmey en
enda gång, och summan vi fick ihop den gången var
55o055 kr. Saldot på vårt konto är för närvarande lite över
45 000 kr, alltså sammantaget knappt 100 000 kr för året.
Det är 65 000 kr mindre än 2016, och inte ser det ut att
bli bättre.
Vår förening är väldigt lokalt förankrad, och det innebär
också att våra möjligheter är geografiskt begränsade.
De första åren fick vi väldigt många förfrågningar om
att hålla föredrag och därmed möljigheter både att få
nya medlemmar och att sälja sidenprodukter förutom att
medvetandegöra omgivningen om situationen för gatubarn och blinda och döva barn i Kambodja. Nu finns det
inte så många grupper kvar att hålla föredrag för.
Evenemang som Bokloppis och Kafferep som vi ha kunnat glädja oss åt som både roliga och inkomstbringande
är nästan omöljiga att genomföra numera - konkurrensen
är alltför stor. Inkomsterna blir så små, att arbetsinsatsen
blir alldeles orimlig.
Butiksloppis, som varit en pålitlig och ständigt tickande
inkomstmaskin, försatte sin butik på Planteringen i konkurs under hösten, och det verkar inte gå stort bättre på
Väla. Den verksamheten har vi alltså lagt ner.
Redan vid förra årsmötet kände jag mig lite uppgiven
över svårigheterna, och ingenting pekar på att det ska
förändras.

2) Svårt också i Kambodja
Även stora organisationer som Krousar Thmey har problem att finansiera sin verksamhet. Krousar Thmey har
tvingats stänga ner ett antal enheter för gatubarn för att
spara pengar. Tack vare att organisationen äger de hus
och de tomter där verksamheter har bedrivits, har inga
barn lämnats i sticket, eftersom man har lyckats sälja av
en del fastigheter och förhandlar om ytterligare sådana
försäljningar. Allt för att ändå kunna fortsätta stödja och
sörja för de barn man har tagit ansvar för, och fortsätta
arbeta för de mest utsatta barnen.
Som du säkert känner till finns ett avtal om att ansvaret
för skolorna ska övertas av Kambodjas ubildningsmyndigheter senast 2020. Bénoit Duchateau-Arminjon
(Bénito), grundare och styrelseordförande för KrousarThmey, har nu varit i förhandlingar med utbildningsministern som lovat tidigarelägga övertagandet, som förväntas
ske i oktober/november 2018 i stället. Dessutom har han
utlovat stöd och hjälp om det ekonomiska läget i Krousar
Thmey skulle bli akut innan dess.
Som om inte detta vore nog, är det väldigt politiskt oroligt
i landet. Man kan nog med fog påstå att Kambodja är
tillbaka i en fullständig diktatur. Oppositionsledaren är
fängslad, och politiska motståndare har förbjudits att
bedriva politisk verksamhet de närmaste fem åren. Lägg
därtill att fria radiostationer och dagstidningar har lagts
ner och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har förbjudits att verka. Jag besitter inte kunskap
nog att dela med mig av någon mer omfattande analys
av läget, men ska göra vad jag kan för att få hjälp av
någon mer kunnig att hjälpa oss förstå situationen bättre.

3) Jag avsäger mig återval som ordförande vid nästa
årsmöte.
Det är efter nogsamt övervägande jag har kommit fram
till detta beslut. Med stigande ålder känner jag att orken
och drivet som krävs avtar och jag förmår inte längre
hålla entusiasmen och aktiviteterna igång. Jag har haft
de här funderingarna hela året egentligen, men tyckt att
jag borde kunna hålla ut i varje fall tills skolorna för döva
och blinda barn övertas av myndigheterna. När det nu
verkar som om det kommer att ske redan under nästa
år ger det mig ännu ett gott skäl att sluta.
Vi hade ett styrelsemöte tidigare i höst om vad konsekvenserna av detta mitt beslut kan tänkas bli. Styrelsens
övriga ledamöter beslöt alla att även de ställa sina platser till förfogande vid nästa årsmöte. Konsekvensen kan
därmed inte bli annan än att styrelsen föreslår årsmötet
att lägga ner föreningen.
Ett stort OBS är dock här på sin plats: Om vi bland våra
medlemmar har någon som vill och kan överta ansvaret
för föreningens verksamhet, blir ingen gladare än jag.
I så fall behöver jag och styrelsen få veta det så snart
som möjligt och i varje fall innan julhelgen. Epostadress
och telefonnummer finns längst ner på sidan.
Det innebär, att vederbörande behöver samla ytterligare
minst 4 medlemmar som är beredda att ingå i en ny
styrelse. Självklart hjälper jag i så fall till med både råd
och dåd och kontaktuppgifter till våra medlemmar.

Av föreningens stadgar framgår, att årsmötet ska genomföras senast den siste mars, men för att så många
som möjligt av styrelsens medlemmar ska kunna närvara, blir det sannolikt någon gång mellan den 5 och 10
mars 2018. Minst två veckor innan ska kallelse skickas
ut. Det betyder att någon gång under vecka 7 nästa
år måste vi veta om förslaget till årsmötet ska vara att
lägga ner föreningen eller att föreslå val av en helt ny
styrelse.
Allt detta innebär också, att vi gärna ser att du avvaktar med att betala in medlemsavgiften för 2018. Skulle
föreningen trots allt se ut att överleva, kommer besked
om det. Och självklart är det välkommet om du vill och
kan avstå en extra donation som vi i så fall skickar till
Krousar Thmey före årsskiftet med anledning av det
ekonomiskt ansträngda läget där.
Det är förstås inte utan vemod jag lämnar föreningen
och förmodligen bidrar till dess nedläggelse. Det har varit åtta härliga, givande år då jag har känt att vi tillsammans, på vårt eget lilla sätt, har bidragit till att ett antal
barn får en lite drägligare tillvaro. Även om orken sinat
har mitt engagemang och intresse för Kambodja och
Kambodjas barn inte på något sätt avtagit. Om jag kan
hitta ett sätt att fortsätta stödja Krousar Thmey kommer
jag att göra det - jag vill bara inte göra det i föreningsform med det ansvar och de förväntningar det för med
sig.
Om vi inte hörs innan dess, vill jag passa på att önska
dig en underbar jul och ett riktigt gott nytt år!
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