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Verksamhetsåret 2015
Styrelsen har under året bestått av:
Catarina Carlsson,
Tintin Löfdahl
Kjell Lundberg
Eva Holmberg-Tedert
Ingemo Åström
Anneli Nilsson
Heléne Grell
Elisabet Alm Sundberg
Gabriella Persson Turdell

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot och grundare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Vald lekmannarevisor

Vi alla som arbetar i den svenska styrelsen och i föreningen gör det helt på ideell basis.

Aktiviteter under året
I Sverige har föreningen haft flera stora event och hållit föredrag om föreningens
verksamhet som inbringat fina bidrag. Några exempel på årets event:
- Fotoutställning, avgångselever från mediaprogrammet, Gävle 8 maj – 10 056 kr
- Konsert Deva Premal, Miten och Manose 9 maj i Helsingborg – 20 465 kr
- Kakkalas i Sjurbergs bystuga 14 maj anordnat av Margareta Apell – 26 729 kr
- Föreläsning Fredrik Sträng, Folkets Hus Gävle, 18 maj– 4 254 kr
- Insamling kollektbön i Hille kyrka, 24 maj – 5 702 kr
- Musikfest Tomnäs gård i Dalarna 13 juni arrangörer Barbro och
Peter Grind – 11 266 kr
- Föreläsning Teo Härén, Polhemsskolan Gävle, 28 september – 9 200 kr
- Julbazar i Musikhuset/Sjömanskyrkan i Gävle 28 november – 18 683 kr
Dessutom hjälpte Gefle Dagblads läsare till och samlade in 90 122 kr efter
jordbävningen. Pengar som gick till att skaffa ett nytt hus och boende för våra
barn på Manjushree Child Care Center eftersom deras hem förstördes under
jordbävningen.
Vi har inga administrativa kostnader förutom kostnader för:
- vår auktoriserade revisor
- avgiften till Stiftelsen för insamlingskontroll för att vi ska få ha ett 90-konto och
bankens avgifter för att vi ska kunna föra över pengar till Nepal
- tryckerikostnader för vår folder
- medlemsregister
Alla andra pengar går direkt till barnen i Nepal.
Årsmötet för 2015 äger rum onsdagen den 20 april 2016 kl 18.00
Organisationsnummer: 802455-9794
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Av stiftelsen för svensk insamlingskontroll beviljade konton:
PG: 900365-8
BG: 900-3658
Ordförande: Catarina Carlsson, e-post: catarina@gatubarnnepal.net
Grundare: Eva Holmberg-Tedert , e-post: eva@gatubarnnepal.net
Hemsida: www.gatubarnnepal.net
Facebook: https://www.facebook.com/#!/gatubarnnepal
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Verksamhet 2015
Child Help and Care Center – CHCC
På vårt flickhem Child Help and Care Center bodde under året fjorton flickor som
är mellan sju och sjutton år. I slutet av 2014 flyttade vi in i ett större och bättre hus,
och under 2015 har vi förvandlat åkern som hör till huset till en trädgård där vi
odlar grönsaker. Under hösten 2015 fick vi också ett växthus till tomten tack vare
Operation Nepal.
De förödande jordbävningarna som pågick under perioden 25 april – 30 juni med
två riktigt stora skalv 25 april och 12 maj förstörde mycket för Nepal. Våra hem
drabbades också, och jordbävningen och effekterna av den har präglat mycket av
vårt arbete under året.
Vårt flickhem klarade skalven bra, men fick en del större sprickor i väggarna.
På grund av risken för ytterligare stora skalv flyttade hela hemmet ut. Den
första natten tillbringades utomhus på ett närbeläget risfält men redan nästa dag
kunde vår ordförande skaffa tält till alla. Tältläger upprättades i trädgården.
Fältkök inrättades och alla fick hjälpas åt att hålla god ordning. Flera av våra
styrelseledamöter i Nepal och sex av våra studenter på Medical College tältade
också i flickhemmets trädgård liksom våra socionompraktikanter tills dess de
kunde evakueras. Flickornas skola stängde under två månader liksom så gott som
alla skolor i de områden som var påverkade av jordbävningen.

Flickhemmet i Gokarna samlade i det största tältet.

Trots det enorma avbräck som två månader utan undervisning har de flesta av
flickorna ändå lyckats bli godkända i terminsproven. Betygen har sjunkit rejält men
det är bara två flickor som blivit underkända i några ämnen.
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Med avbrott för jordskalv, har vår äldsta flicka, nu 17-åriga Alisha, tagit sig hela
vägen till finalen i Nepals största danstävling och fått vara med i TV. I finalen i
oktober kom hon på tredje plats av 800 tävlande. En oerhörd prestation av en flicka
som fram till dryga 13 års ålder levde på gatan.

Personal vid årsskiftet 2015/2016
Julius, huspappa och föreståndare
Sunita D, husmamma
Basanti, kock och hjälp där det behövs
Sunita K, deltid 12 timmar per vecka, tvätt och städning
Parbati, deltid 10 timmar per vecka, läxläsningshjälp
Jyoti, deltid 3 timmar per vecka, danslärare
Anita, arvoderad psykolog

Flickorna på hemmet i Gokarna sköter om maten som växer
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Manjushree Child Care Center – MCCC
På vårt småbarnshem, Manjushree Child Care Center, bodde vid ingången i 2015
tolv barn. Under året har vi, enligt plan, flyttat tre av barnen till anhöriga. Vi
fortsätter att betala skolgång, hälsovård och extra matbidrag till dessa barn och
anhöriga. I samband med jordbävningen fick dessa familjer också extra hjälp från
föreningen för att återuppbygga hus.
Vi har nu 9 barn som bor kvar på Manjushree Child Care Center, tre pojkar och sex
flickor. Av dem går fyra i skolan och fem i förskolan. Tillsammans med våra barn
bor i samma byggnad nio flickor i förskoleåldern vars uppehälle helt finansieras av
föreningen Karuna med säte i Göteborg.
Under 2015 har de två verksamheterna Manjushree Child Care Center och Karuna
samregistrerats för att uppfylla myndigheternas krav på att inget barnhem får ha
färre än 12 barn. Tillsammans har vi nu 18 barn (9 + 9) boende i huset och de två
föreningarna delar på alla kostnader för hus, mat, personal och andra löpande
kostnader. Endast särskilda kostnader för sjukvård och tandvård fördelas till
ansvarig förening för respektive barn.
I de stora jordbävningar som drabbade Nepal våren 2015 förstördes det hus
där Manjushree-hemmet var inrymt. Det blev mycket besvärligt för barnen och
personalen som först fick bo under presenningar och i tält. Därefter i två mycket små
rum, och sedan en kort tid på hotell innan vi hittade ett nytt hus till verksamheten.
Tack vare en insamling via Gefle Dagblads läsare fick föreningen in 90 122 kr efter
jordbävningen. Pengar som gick till att skaffa ett nytt hus och boende för våra barn
på Manjushree Child Care Center.
Det nya huset är betydligt större än vad vi behöver, men uppfyller alla krav på
hygien och säkerhet. Genom att vi sammanlagt har 18 barn och fyra personal
boende i huset och delar alla kostnader med Karuna-föreningen så var det ändå
möjligt att hyra huset som ligger på gångavstånd till barnens förskola.

Personal vid årsskiftet 2015/2016
Dolma, förskollärare och föreståndare
Aakash, barnskötare
Karishma, barnskötare men lagar också
mat på lovdagar
Dolma Dawa, sköter tvätten och städar.
Shakti, har nattjour och sover hos barnen
Yangji, har nattjour och sover hos barnen
Ram Hari, läxläsningshjälp
Roshan, revisor och sköter bokföringen
några dagar i månaden

Manjushree på utflykt till Pharping

Personalen på förskolan är inte anställd av oss utan av lama Jhampa och vi köper
platser på förskolan till våra barn. Där arbetar Parbita, Nanni Maya, Karishma och
Karma tillsammans.
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Avtal med psykolog
För att se till att barnen på våra hem mår bra psykiskt, fysiskt och mentalt har vi en
psykolog anställd. Att barnen mår bra ökar också deras möjlighet till goda studieresultat
som i sin tur kommer att leda till arbete och förhoppningsvis ett gott liv.
Vår leg psykolog, Anita Tamang, arbetar på båda barnhemmen, som handledare
för personalen, med individuella samtal med de barn som har behov av det och
gruppsamtal. Efter jordbävningarna har Anita utökat sin arbetstid hos oss men då
behovet av individuella samtal är stort och tidskrävande så hoppas vi att hon kan
utöka tiden hos oss ännu mer under det kommande året.

Utdelning av mat och kläder till barn som lever på gatorna i Shantinagars
slumområde
Under de snart fem år vi varit verksamma i Kathmandu har vi delat ut ett par tusen
måltider i flera områden. Från och med 2014 så har vi valt att koncentrera oss på
slumområdet Shantinagar. Dit kommer aldrig några turister som det går att tigga
av, och där är alla så fattiga att det inte är någon idé att försöka stjäla någon mat
för det finns knappt någon. De flesta av Shantinagars barn går faktiskt i skolan som
ligger i stadsdelen bredvid. Men det är inte så många som går längre än till fjärde
eller femte klass, sedan måste man bidra till familjens försörjning.

Shantinagar. Foto: Nadja Östlund Groop

Bostäderna i hela området består av brädskjul med i bästa fall en korrugerad plåt
som tak eller i sämsta fall ett plastskynke. Vatten hämtar man i den starkt förorenade
Bagmatifloden där man sköter alla sina behov och tvättar, diskar, badar och har
toaletten. Det är därför vanligt med magsjukdomar och vattenburna parasiter. De
som har råd köper vatten från den tankbil som kommer till området varje vecka.
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I det här slumområdet delar vi ut mat direkt till familjer och genom en kristen
kyrka i området som också når barn som saknar familjer. Flera av våra medlemmar
och volontärer har också gjort punktinsatser och haft matutdelning här utan att det
gått via föreningens budget. Under 2015 har vi hittills delat ut mat, filtar och andra
förnödenheter som rent vatten i området. Barn med mycket svåra kariesangrepp
har fått tandvård för att kunna äta och slippa tandvärk.

Barn utanför hemmen och särskilda insatser
Förutom våra 14 och 9 barn på barnhemmen har vi 10 barn som har någon anhörig
att bo hos, oftast en mormor eller farmor. Barnens anhöriga saknar möjlighet att
betala skolavgifter, skolböcker och hälsovård till barnen.
Med hjälp av bidrag från våra faddrar får dessa barn gå i skolan och vi kan också
se till att hålla den värsta undernäringen stången. Några av dem är syskon till
barn som bor på våra hem och vi har beredskap att ta hand även om dem om
släktingen de bor hos faller ifrån.
Vi köper också skolböcker till andra barn än de som bor på våra hem. Det kan vi
göra genom särskilda donationer och genom försäljning av gåvobrev vid jul och
bemärkelsedagar. Det är främst barn i den statliga skolan och barn i slummen som
kan få skolböcker i de viktigaste ämnena.
Under 2015 har vi bidragit till skolböcker och förnödenheter ute i byar och i slumområden. Speciellt viktigt var det efter jordbävningen som drabbade Nepal i april.

Förberedande utbildning för blivande barnmorskor
I Nepal är mödradödligheten hög och många barn hamnar på gatan på grund
av det. För att kunna förändra på lång sikt i Nepal så behöver mödradödligheten
sjunka. Föreningen har därför valt att bekosta utbildning till barnmorska för några
unga kvinnor som kommer från fattiga byar och saknar möjlighet till vidare studier.

Alla våra Medical College-studenter samlade med Eva Holmberg-Tedert
9

Vi valde ut åtta unga kvinnor från fattiga familjer med bra betyg från skolans klass
10. Vi bekostar först klass 11 och 12 som motsvarar vår gymnasieskola. Därefter får
de gå tre år på Medical College. Eftersom deras framtida kurskamrater på högskolan
har läst i privatskolor och dessutom läst en stor del av sin utbildning på engelska
ger vi också några av flickorna extra undervisning i engelska och i matematik.
Föreningen har nu två flickor som går sjuksköterskeutbildning på Medical
College och ytterligare fem som går utbildning till Health Assistant som är mindre
omvårdnads och mer medicinskt inriktad.
Eftersom det inte finns någon barnmorskeutbildning i Nepal så får flickorna,
efter avslutad sjuksköterskeutbildning, en barnmorskekurs i Indien. De som
går utbildning till Health Assistant kommer att göra en extra praktik på
förlossningsavdelningen på sjukhus i Kathmandu.
Vår första sjuksköterska, Chanda, examinerades i april 2015. Av familjeskäl har
hon inte kunnat resa till Indien för vidareutbildning, men har efter sex månaders
arbete som sjuksköterska fått möjligheten att praktisera på förlossningsavdelning i
en större stad. Praktiken varvas med arbete hemma på den lilla kliniken i Hetauda
där Chanda är anställd

Jordbävning och extra bidrag
Den 25 april vid lunchtid drabbades Nepal av ett jordskalv med en magnitud på
7,6 på Richterskalan. Redan i det första stora skalvet föll mängder med byggnader
samman och i provinserna Sindupalchowk, Dading, Gorkha och Nuwakot
raderades hela byar ut. De talrika efterskalven på uppåt 5 på Richterskalan fortsatte
ända till i slutet av juni och ytterligare ett stort skalv på över 7 inträffade 12 maj
med epicentrum lite längre österut under Namche Bazar i Solukumbu.

Trinlay från Porong-klostret
i Boudhanath delar ut mat i
områden som drabbats hårt av
jordbävningarna.

Mängder med byggnader föll
samman och i provinserna Sindupalchowk, Dading, Gorkha och
Nuwakot raderades hela byar ut.

Istället för hus, nödbostäder av
korrugerad plåt eller tält.

Skalven förstörde inte bara byggnader utan också vandringsleder i Langtang, rev
sönder vattenledningsnät, förstörde vägar i ett land där infrastrukturen redan är
eftersatt. Detta har inte bara påverkat det dagliga livet och säkerheten direkt efter
jordbävningarna utan kraftigt försämrat all turistberoende verksamhet och gjort
många nepaleser både hemlösa och arbetslösa. Fortfarande i slutet av 2015 bor
många tusen människor i tältläger även i Kathmandu som inte drabbades så hårt
av skalven. I byar i de värst drabbade distrikten är det snarare regel än undantag
att man bor under presenningar eller i bästa fall i tält. Flera hjälporganisationer
från många länder hjälper till i byarna med att bygga upp tillfälliga nödbostäder i
korrugerad plåt och sten.
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Vårt flickhem klarade sig ganska bra i skalven. Det blev några sprickor i huset,
och den stora risken för efterskalv gjorde att hela flickhemmet under en tid
flyttade ut och bodde i husets trädgård i tältläger. Där bodde också några av våra
barnmorskestudenter samt personal från våra styrelser i Nepal. Det hus där vårt
småbarnshem var inrymt förstördes dock helt av jordbävningen. Det blev mycket
besvärligt för barn och personal som under en tid fick ha tillfälliga boenden, först i
tält, därefter i två små rum och även en kort tid på hotell.

Skolbarn i Sindupalchowk väntar på att få paket med skolböcker, tandborste, tandkräm, tvål med mera som
behövs även när hemmet raserats och man bor i tält.

Tack vare extra bidrag bland annat från Gefle Dagblads läsare kunde vi hyra ett nytt
hus för Manjushreehemmet vars hus raserades i skalven. Med de extra pengarna
kunde vi även utrusta huset.
Genom de extra pengar vi samlade in från privatpersoner och företag i samband
med jordbävningen har föreningen hjälpt till med takplåtar, tält, presenningar, mat,
kläder och andra förnödenheter i omedelbar anslutning till skalven. En stor del
av våra extra bidrag och arbete hanterades genom munkarna på Porong-klostret i
Boudhanath. Skolböcker, skoltält och annat till ca 1 600 skolbarn i Sindupalchowk
delades ut i samband med Eva Holmberg Tedert resa till byarna i Sunkani-Rathankot
distriktet.

Situationen i Nepal december 2015

Om året i Nepal har varit besvärligt på grund av alla skalv under våren och
försommaren så blev inte hösten enklare för landet. I september 2015 antogs, efter
nio års politisk enighet, en ny konstitution. Ungefär samtidigt utbröt oroligheter i
Tarai. Upplopp som ledde till dödsfall och att poliser dödades. Dessa oroligheter
är främst isolerade till Nepals södra delar med gräns till Indien. Efter det blev
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situationen ytterst besvärlig. Indien upphörde med sin export av bensin, gas,
mediciner och andra förnödenheter till Nepal. Detta fick stora konsekvenser för
landet då Nepal är mycket importberoende och vars import till 80 % kommer från
Indien. Alternativ import från Kina är ytterst svår att genomföra på grund av svåra
geografiska förhållanden och brist på farbara vägar.
Blockaden från Indien ledde till svår bensinbrist där det tog ca tre dygns köande
för att få köpa fem till tio liter bensin till det fastställda priset 104 rupees per liter
(8:80 SEK) och priserna på svarta marknaden varierade från dag till dag på mellan
25 SEK och 70 SEK
Bristen på gas till matlagning ledde till att de flesta efter tre månaders blockad hade
slut i sina gastuber och lagade mat över öppen eld utomhus. Normalpris för en
gastub är ca 150 SEK men vid årsskiftet när det kan gå att finna gas på den svarta
marknaden kostade fyllning av en tub ca 900 SEK. Ved är svårt att få tag på och
dyrbart vilket ledde till att många tvingades elda sopor med lågt brännvärde för att
klara matlagningen. I december var läget prekärt och bristen på vissa mediciner akut.
Många livsmedel saknades och insatsvaror till den lilla industri som finns var slut

12

Kostnader för verksamheten i Nepal
Under 2015 har kostnaderna i Nepal gått till följande del av verksamheten:
Beloppen är angivna i SEK.
Omräkning har gjorts efter genomsnitsskursen 100 NPR = 8,80 SEK
Flickhemmet, Child Help and Care Center i Gokarna

335 736:-

Småbarnshemmet Manjushree Child Care Center i Jorpati

271 888:-

Sjuksköterskestudenterna på Medical College, blivande barnmorskor

93 524:-

Extra kostnader för nödhjälp i samband med jordbävningar

221 435:-

Skolavgifter och hälsovård till barn boende hos anhöriga

39 346:-

Mat, skolböcker och andra förnödenheter till slumområdet Shantinagar

36 914:-

Uppföljningskostnader för hela verksamheten i Nepal,
huvudsakligen transport

7 107:-

Totala kostnader i Nepal

1 005 950:-

Kvar på de tre lokala föreningarnas (NGO:erna)
konton vid 2015 års utgång fanns

233 164:-

I kostnader för flickhemmet och för småbarnshemmet finns extra kostnader
orsakade av jordbävningarna våren 2015. Till exempel för all ny utrustning på
småbarnshemmet. Gemensamma kostnader för hela verksamheten, t ex arvoden
till styrelseledamöter i Nepal, arbetande ordförande, jurist, psykolog med mera är
lika fördelat på de båda barnhemmen.
Kostnaderna för studenterna på Medical College blev 2015 lägre än budgeterat
beroende på att Medical College var stängt i två månader efter jordbävningarna
och då flyttades också betalningsdatum för avgifterna vilket innebar att det som
skulle betalats i november istället betalats i januari 2016.
Vid ekonomiuppföljning per 17 november 2015 fann vi att allt i bokföringen för
Manjushree Child Care Center var korrekt. Bokföringen för Child Help and Care
Center var i god ordning trots alla bekymmer runt jordbävningarna. En del av
kursavgifterna till Medical College samt en mycket stor del av katastrofbidraget
efter jordbävningarna har under året betalats direkt från kontot i Sverige.
Uppföljning av ekonomin perioden 18 november - 31 december har skett via e-post
och telefon. Kvitton för den perioden granskas i februari 2016 på plats i Kathmandu.
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Uppföljning och kontroll i Nepal och Sverige samt
medverkan i verksamheten
Till hjälp i uppföljning av ekonomi och verksamhet finns styrelseledamöterna i
respektive NGO, åtta personer vardera. Ordföranden i CHCC, Karma Lama arbetat
mycket aktivt både med verksamheten och med uppföljningen. I samma styrelse
sitter ledamoten Binda KC, civilekonom som har varit behjälplig med att sluta avtal
med lokala leverantörer som är skatteregistrerade och sköta löpande kontroll av
redovisning.
Vi anlitar juristen Suresh KC från Hatemalo Lawfirm i Kapan, Boudhanath för
alla juridiska frågor både vad gäller redovisning, kontakt med myndigheter samt
besvärliga förhandlingar med anhöriga till barn eller för att legalisera barn som
saknas i registren när de kommer till oss.
Vid svårare samtal och i vissa uppföljningar när tolk behövs anlitar vi auktoriserad
tolk engelska-nepali Chitra Niraula. Chitra är också behjälplig med att skaffa fram
skolböcker och i samråd med lärare i områden vi pekat ut se till att böckerna hamnar
hos de mest behövande barnen. Både tolk och jurist liksom psykolog är dyrt att
anlita men vi ser att det är avgörande för en bra verksamhet att ha professionella
personer till hjälp.

Uppföljning på plats i Kathmandu
Uppföljning på plats i Kathmandu vid olika tillfällen 2015 har genomförts av:
Eva Holmberg Tedert, grundare av Föreningen för gatubarn i Nepal, styrelseledamot
Heléne Grell, pedagog, styrelseledamot i föreningen
Maartje Peeters Jansson och Eva Rune, sjuksköterskor, faddrar och medlemmar i
föreningen
Norma Norris och Henning Andersen, medlemmar som följt upp barn och
verksamhet våren 2015
Aurora Björkhem som under en månad levde nära flickorna i Gokarna och hade
förtroliga samtal.
Ständig hjälp med verksamhetsförbättringar och kontroll sker också genom våra
praktikanter från svensk socionomutbildning och våra volontärer. Behjälpliga
under 2015 har varit:
Victoria Lööf och Karin Löf som skrivit sin uppsats i Kathmandu.
Valentina Restrepo som gjort sin praktik inom socionomprogrammet hos oss.
Carl Johan Sundberg, leg psykolog som arbetat som volontär hos oss november
2014 – maj 2015.
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Vi vill ge våra barnhemsbarn en framtid
Många barnhem i Kathmandu, både sådana som drivs av nepalesiska men också
av utländska organisationer låter barnen bo kvar tills de fyller 15. Då är risken att
barnen går tillbaka till gatan och hamnar i drogmissbruk eller prostitution.
Detta vill vi till varje pris undvika och därför ska vi försörja alla våra barn tills de
har en yrkesutbildning eller en högre utbildning. Några kanske har förutsättningar
att studera på universitetet och bli läkare eller ingenjörer. Andra kanske vill ha ett
mer praktiskt inriktat yrke och vill gå som lärlingar och exempelvis bli bagare eller
kockar. Oavsett vilket så kommer vi inte att släppa barnen förrän de är flygfärdiga
och kan försörja sig själva och sina framtida barn.
För att klara våra stora framtida åtaganden om 5 till 11 år, då många av barnen
samtidigt går högre utbildningar eller yrkesutbildningar, har vi börjat bygga upp
en utbildningsfond med hjälp av särskilda donationer och överskott från årets
insamlade medel.
Vi beräknas behöva ca 3 miljoner fonderade år 2019 för att klara extra
utbildningskostnader om vi i övrigt har ungefär samma insamlingsresultat som
nu. Det är beräknat på genomsnittliga utbildningskostnader om hälften av barnen
går en medellång högskoleutbildning och hälften går en kortare yrkesutbildning
som lärlingar.
Det är en halv miljon kronor per år som vi behöver avsätta till utbildningsfonden för
att klara det. Vi vet att vi kommer att göra det med alla ni fantastiska medlemmar
och andra som är med och stödjer vår verksamhet.

Framtiden på flickhemmet
Flickorna är duktiga och ambitiösa och har stora planer för framtiden. En vill bli
läkare och vill behandla fattiga, en annan ser sig som advokat som ska föra de
kastlösas talan, en tredje ingenjör som ska bygga broar över Himalayas dalar. Andra
pratar om att bli en sjuksköterska eller affärskvinna. Drömmarna om ett framtida
yrkesliv är många och vi är glada att flickorna har dessa drömmar, för det ger oss
en bekräftelse om att vi ger barnen hopp.
Nästa steg är att kunna förverkliga flickornas fina drömmar och vi tror att det är
möjligt, att drömmarna en dag ska bli flickornas verklighet. Nu närmast är det
viktigaste att arbeta med att återta de goda skolresultaten fullt ut trots att flera
månaders undervisning missats detta läsår.

Framtiden på Manjushree
Barnen som befinner sig på småbarnshemmet växer upp, och de första har redan
börjat skolan. Vår planering just nu är att inte ta emot fler småbarn då vi tänker oss
att alla barnen skall vara färdigutbildade och flygfärdiga senast år 2031. Det är vad
vi, som arbetar aktivt nu, vågar utlova. Efter 2031 kommer vi vara så gamla att vi
inte vet vad vi mäktar med och vågar därför inte lova någonting.
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