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BAS in Sweden är en liten ideell 
gräsrotsorganisation, politiskt och 
religiöst obunden som sedan 2009 
drivs till förmån för organisationen 
BAS i Nepal. Vi stödjer BAS arbete i 
Nepal, genom att bedriva 
insamlingsarbete och 
informationsspridning i Sverige, 
samt förmedla svenska volontärer 
till Nepal. 
 
BAS in Sweden startades för att 
möjliggöra insamling av medel till 

BAS verksamhet i Nepal. Dessutom 
startades verksamheten i Sverige 
som en reaktion på 
volontärförmedlingar som trots 
rejält tilltagna avgifter för 
volontärerna distribuerar en minimal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
del vidare till respektive mottagande 
organisation.  

Ideella insatser från samtliga 
medverkande och en minimal 
administration är grunden för BAS in 
Sweden´s arbete, tack vare detta 
kan vi se till att avgifterna som 
volontärerna betalar samt bidrag 
från övriga givare, så gott som helt 
går till verksamheten i Nepal. 
 

Två BAS organisationer – en vision 

BAS in Sweden 

 
 
 
 
 
BAS grundades i Nepal 2001 av Rita 
Kharel med visionen att på 
gräsrotsnivå främja utvecklingen av 
demokrati samt upprätthållandet av 
mänskliga fri- och rättigheter i Nepal. 
  
Dagens BAS har sin upptakt i den vård 
som familjen Kharel i början gav 
behövande i sitt eget hem. De få 
bäddplatser som gavs här fylldes 
snabbt upp och snart hyrde man två 
lägenheter i syfte att kunna öka 
antalet hjälpta personer. På detta 
sätt har familjen Kharel drivit och 
bekostat BAS på egen hand och 
successivt har verksamheten kunnat 
trappas upp, idag är grunden för BAS 
verksamhet ett härbärge med 50 
bäddplatser. 
 
Den gemensamma nämnaren för de 
boende på härbärget är att alla är 
sjuka på ett eller annat sätt och har 
 
 
 
 
 

ett stort behov av hjälp och stöd. De 
är mycket fattiga och äger i stort sett 
endast det de står och går i. De 
kommer ofta från outvecklade delar 
av den nepalesiska landsbygden, små 
byar uppe i bergen där de lever av 
det som naturen har att erbjuda. 
 
De har tvingats till storstaden för att 
de är i akut behov av sjukvård – som 
till största delen finns i huvudstaden 
Kathmandu. För att ta sig dit har de 
kanske lånat pengar av grannar eller 
sålt den lilla jordplätt de ägt. När de 
väl kommer fram har de ingen aning 
om var de ska ta sig eller hur de ska 
överleva, då deras pengar många  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gånger inte räckt till mer än resan till 
Kathmandu.  
 
BAS fungerar som skyddsnät när 
samhället  och omgivningen sviker 
och erbjuder mat, husrum, 
information och kontakt med 
sjukvården och till viss del hjälp med 
sjukvårdskostnader och mediciner.   
 
När BAS startades fokuserades 
arbetet helt på folkhälsa och 
sjukvård. Efterhand har den täta 
sammankopplingen mellan hälsa och 
utbildning blivit allt tydligare. BAS 
kommer exempelvis i kontakt med 
många barn vars studier blivit störda, 
eller helt avbrutna genom föräldrars 
eller egna sjukdomar – exempel på 
dessa är barn som genomgår fleråriga 
cancerbehandlingar. Många av 
sjukdomarna i Nepal är dessutom tätt 
sammankopplat med den bristfälliga 
eller totala avsaknaden av utbildning 
– det finns ingen medvetenhet kring 
vikten av god hälsa och de flesta 
sjukdomar beror på dåligt vatten, 
bristfällig hygien och näringsbrist. 
 
 
 

BAS Nepal | Bakgrund och vision 
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Härbärget är kärnan i BAS 
verksamhet. Människorna som bor 
här är de mest utsatta i det 
nepalesiska samhället och här 
erbjuds de mat, husrum och 
omhändertagande under tiden de 
behöver sjukvård. Dessutom stöttas 
de med exempelvis mediciner samt 
får kunskap om sjukvårdssystemet 
och vilka rättigheter de har. 
 
Tanken är att BAS förutom att hjälpa 
de boende med deras akuta 
situation även skall hjälpa dem med 
att hjälpa sig själva efter vistelsen på 
härbärget, detta innebär att BAS 
stöttar barn med utbildning och 
hjälper vuxna att hitta försörjning. 
 
På härbärget bor också 
funktionsnedsatta barn och 
ungdomar som övergivits av 
föräldrar och samhället. 

Härbärget – grunden i BAS Nepal´s verksamhet 

BAS Nepal | Verksamhetsgrenar 

Vid ett av Kathmandus offentliga 
sjukhus, T.U. Teaching Hospital, 
driver BAS en informationsdisk. Här 
får årligen drygt 140 000 personer 
upplysning om sjukvårdssystemet, 
samhällsinformation, 
hälsofrämjande information och 
hjälp och stöd med mediciner. 
Många gånger är detta för den 
enskilde livsviktig information som 
annars är förbehållen läs- och 
skrivkunniga i de högre kasterna.  
 
Via informationsdisken  hittar 
dessutom många behövande till 
BAS, personer som annars skulle bli 
liggandes utanför sjukhusentrén 
utan vård och hjälp från sjukhuset.  

Parallellt med härbärget driver BAS 
ett flertal andra aktiviteter för att 
öka medvetenheten om mänskliga 
rättigheter. Exempel på detta är att 
man sprider hälsoinformation, 
bedriver och stöttar 
självhjälpsprojekt och driver olika 
utbildnings- och hälsoprojekt i 
staden och på landsbygden. 
 
Många gånger är det volontärer från 
Sverige som tillsammans med BAS i 
Nepal sprider kunskap och inspirerar 
till utveckling – expertkunskaper i 
kombination med 
gräsrotsperspektiv. 
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Nepal – kontrasternas hemland 

 
 
Nepal kallas  
himmelens tak, ett land  
med fantastiskt vacker natur med 
djungel i söder och bergskedjan 
Himalaya i norr. En befolkning på 
över 30 miljoner människor samsas 
på en yta som motsvarar en 
tredjedel av Sveriges.  
 
Nepal är kontrasternas land – de 
svindlande vyerna och det 
natursköna mot utbredd fattigdom, 
djupa samhällsklyftor och 
korruption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livet i Nepal präglas fortfarande 
starkt av det traditionella 
kastsystemet, där människor delas in 
i strikta hierarkier, med de kastlösa – 
de utstötta – i botten. Du föds in i 
din kast och har obefintliga eller 
mycket små möjligheter att ta dig ur 
den.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av BAS är sprunget ur det  
nepalesiska samhället, då Nepal är 
ett av världens fattigaste länder, 
med utbredd korruption och låg  
tilltro till allmänna institutioner. En 
stor del av befolkningen lever i en 
misär som vi har svårt att föreställa 
oss, med kläderna på kroppen som 
enda ägodelar.  
Utbildning är en bristvara och ofta 
saknas grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter. Ej heller finns 
medvetenhet om vare sig vilka 
medborgerliga rättigheter man har 
eller vilken hjälp man kan förvänta 
sig av till exempel sjukvården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väntan på vård är lång vid de 
offentliga sjukhusen, fattiga och 
sjuka lever på gatan i hopp om en 
ledig bädd vid sjukhuset. Efter utförd 
operation eller behandling blir de 
fattigaste patienterna ofta 
omedelbart utkörda på gatan.  
För att få ta del av sjukvården 
behöver man, förutom att man 
måste betala för sig, även ha med 
sig en ”caretaker”, en person som 
hjälper patienten med praktiska 
göromål som matning, bäddning, 
tvätt, medicininköp och liknande. 
 
 
 

Källor: IMF, World Bank, Unicef, Transparency Int. 

BAS-fakta | Nepal 

31 miljoner 

invånare 

9,5 

143 tusen km2  

landyta 

410´ 

0,1 ha odlingsbar 

yta/person 

0,3 

626 USD 

BNP/capita 

55 100 

10 % genomsnittlig årlig 

inflation 2009-12 

1,1 

0,2 Läkare per 1000 

invånare 

3,8 

17 % urbaniserad 

befolkning 

85 

60 % läskunniga 

99 

139 (176) Ranking – Corruption 

Perception Index 2012 
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BAS hjälper människor vidare – ett steg i taget 

En viktig hörnsten i BAS arbete är 
BAS-trappan. Den grundar sig i 
Maslows-behovstrappa, som 
benämner människors  motivation 
och behov.  
 
Först när ett  grundläggande behov 
är uppfyllt kan man ta sig vidare 
uppför  trappan. I rikare länder lever 
många i enlighet med de översta 
trappstegen. Relativt få av oss har 
problem med att fylla våra mest 
basala fysiska behov som mat, sömn 
och grundläggande hälsovård.  
 
I fattiga länder är detta dock ett 
utbrett problem och i Nepal arbetar 
BAS med grund i att tillgodose 
människors behov. På härbärget i 
Kathmandu får behövande – fattiga 
och sjuka Nepaleser, mat, husrum 
och en ingång till landets sjukvård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanken är dessutom att härbärget så 
långt det är möjligt ska kännas som 
ett hem – och att de boende även 
ska finna trygghet och gemenskap 
här. En viktigt del i detta är att alla 
hjälper till efter förmåga, exempelvis 
kan en boende med en mindre svår 
sjukdom vaka över den som är mer 
sjuk, eller ett av de friskare barnen 
mata ett av de funktionsnedsatta 
barnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet är att de boende inte 
bara ges hjälp att fysiskt överleva 
dagen. På detta sätt skapas även 
ansvarstagande och en känsla av 
tillhörighet och funktionsfyllande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAS-trappan 

Fysiska behov 

Trygghet 

Gemenskap 

Självkänsla 

Självförverkligande 
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Vårt mest aktiva år – hittills… 

BAS in Swedens verksamhet 
utvecklades under verksamhetsåret 
2012-2013 på ett mycket positivt 
sätt och insamlade medel ökade 
med totalt 53% till 350 000 kr. 
 
Tack vare dessa gåvor kunde BAS in 
Sweden i genomsnitt stötta BAS 
Nepals löpande kostnader med  
12 000 kr per månad, motsvarande 
drygt hälften av härbärgets 
omkostnader under året. Vidare har 
stödet och engagemanget från  
Sverige bidragit till att BAS bygge av 
det nya härbärget blivit verklighet .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intresset för BAS in Sweden´s  
volontärsverksamhet var också 
fortsatt stort. Under året var det 
totalt 6 volontärer som besökte 
härbärget. Flera av dem har också 
fortsatt engagera sig i vår 
verksamhet efter hemkomsten, BAS 
in Sweden har nu ideellt aktiva i 
Skåne, Småland och Östergötland. 
Volontärverksamheten fyller flera 
viktiga syften för såväl individen  
som för BAS in Sweden och Nepal. 
Volontären får möjligheten till en 
givande vistelse i Nepal, samt fyller 
en viktig funktion på härbärget, dels  
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
och dels för att ge god energi och 
styrka till de verksamma i Nepal. 
Dessutom bidrar volontärerna till att 

BAS i Sverige och Nepal successivt 
kan utöka sitt nätverk av 
medlemmar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAS in Sweden höll under året ett 
tiotal föredrag runt om i Sverige 
inför företag, kommuner, 
församlingar, skolor och föreningar, 
om Nepal och BAS verksamhet där. 
Vidare deltog BAS in Sweden under 
året vid julmarknader och liknande 
tillställningar i Skåne och Småland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I december 2012 lanserades BAS in 
Sweden´s nya hemsida –  
www.basinsweden.org, här ges en 
bra presentation av bakgrunden till 
BAS verksamhet, såväl i Sverige som 
i Nepal, samt kontinuerlig 
uppdatering från bloggande 
volontärer. Förutom på hemsidan 
finns BAS sedan början av 2013 
även på Facebook – 
www.facebook.com/BASNepal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under året växte också projekt 
Florence fram – ett spännande 
samarbetsprojekt mellan BAS in 
Sweden och sjukhuset i Malmö.  
På initiativ av personal vid sjukhuset 
har läkare och sjuksköterskor  under 
året gjort en insamling av 
sjukvårdsmaterial, en första 
sändning till BAS Nepal är planerad 
till hösten 2013. 
 
 
 
 

 

BAS in Sweden | Verksamhetsberättelse 2012-2013 

Dessutom… 

Under mars arrangerades utanför 
Bas in Sweden verksamhet, två 
MC-resor med deltagare från 
Sverige till förmån för BAS - vilket 
inbringade över 100 000 kr till 
verksamheten i Nepal! 
Smålänningen Björn Carlsson och 
nepalesen Ramesh Kahrel 
arrangerade 12-dagars äventyren 
som bjöd på såväl Nirvana 
Highway som bad med elefanter 
och besök på BAS härbärge. 
Björns och Ramesh förhoppning 
är nu att framöver anordna ett 
par MC-resor per år till förmån för 
BAS. 
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Fyrdubbling på fyra år 

Insamlade medel ökade med totalt 
53% till 350 000 kr (229 000). Av 
årets insamlade medel utgör  
199 000 kr gåvor till byggnationen av 
det nya huset. Föregående år var på 
motsvarande sätt 131 000 kr gåvor 
till köp av tomten. 
 
Överförda medel till Nepal uppgick 
till totalt 321 000 kr, en ökning med 
17% från föregående års 274 000 kr. 
 

BAS in Sweden | Finansiell sammanfattning 

Balansrapport 2012-2013 (SEK) 2013-06-30 2012-06-30 

TILLGÅNGAR 

Kassa och bank 27 048,81 208,11 

SUMMA TILLGÅNGAR 27 048,81 208,11 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Årets resultat 26 840,70 - 55 206,33 

Balanserad vinst 208,11 55 414,44 

SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

27 048,81 208,11 

Resultatrapport 2012-2013 (SEK) 2013-06-30 2012-06-30 

Intäkter 

Gåvor privatpersoner 262 579,25 157 274,05 

Gåvor organisationer 50 491,00 71 452,00 

Gåvor företag 36 950,00 0,00 

Övriga intäkter 101,50 0,00 

SUMMA INTÄKTER 350 121,75 228 726,05 

KOSTNADER 

Medel överförda till BAS Nepal 321 010,30 273 956,38 

Reklamtrycksaker 0,00 6 813,00 

IT-kostnader 2 253,75 2 926,00 

Bankkostnader 17,00 237,00 

SUMMA KOSTNADER 323 281,05 283 932,38 

Årets resultat 26 840,70 -55 206,33 

Företag 

11% 
Organisationer 

14% 

Privatpersoner 

75% 

Insamlade medel per 
givarkategori 2012-2013 

91 

350 

+284% 

2012-2013 

321 

229 

2011-2012 

274 

2009-2010 2010-2011 

101 
144 

73 

Insamlade samt överförda 
medel (KSEK) 2009-2013 

Överförda medel Insamlade medel 

BAS in Sweden - årsredovisning 2012-2013 

8 



Ett nytt hus för att fortsätta bygga BAS 

BAS Nepal | Verksamhetsberättelse 2012-2013 
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Reflektioner… 

Parallellt med den ökade 
omfattningen av BAS verksamhet 
har förståelsen och acceptansen 
hos omgivande samhälle ökat.       
I början av 2000-talet var ett 
lokalt privat initiativ och ideellt 
engagemang som verkade för att 
stärka behövande personer längst 
ner på samhällsstegen något 
okänt i Nepal. Familjen Kharel och 
BAS sågs därför till en början med 
viss skepsis och många ifrågasatte 
motiven för verksamheten. Efter 
att under många år ha visat att 
man menar allvar i sin strävan och 
inte har någon personlig vinning 
med BAS har man nu skapat ett 
brett nätverk i Nepal och har 
bland annat ett mycket gott 
samarbete med 
sjukhusdirektörerna, läkarna och 
sjuksköterskorna vid de allmänna 
sjukhusen i Nepal.  

 

 

 

 

 

Det senaste året har Rita och 
Ramesh Kahrel som driver 
verksamheten i Kathmandu kämpat 
hårt för att tillsammans med stöd 
från givare i Sverige och Nepal bygga 
det nya BAS-huset. Under året stod 
huset klart för inflyttning och man 
kunde inviga det under det 
nepalesiska nyåret i mitten av april. 
En stor dag för alla boende på 
härbärget och alla engagerade i BAS! 
 
I det gamla hyrda huset fanns 25 
bäddar och i det nya finns 50 
bäddar. Trots mycket arbete med 
byggnation har BAS i Nepal under 
året kunnat erbjuda totalt 600 
personer boende på härbärget. De 
boende stannar i varierande grad, 
vissa någon eller några nätter, vissa 
med långa krävande behandlingar 
har BAS härbärge som sitt 
permanenta hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom det nya BAS huset utökas 
verksamheten och det möjliggör för 
BAS att ta emot ett större antal 
boende, något som kommer kräva 
större resurser, dels i form av 
monetär hjälp, men också i form av 
ett ökat antal personer som på plats 
arbetar i verksamheten. Under året 
har volontärer bland annat vårdat 

funktionsnedsatta barn, byggt på 
BAS huset, designat 
cementsäcksväskor, läst läxor, lekt 
med barnen, designat hemsidor, 
filmat och dokumenterat, bloggat 
och guidat MC-resenärer. Vidare 
lanserades Bas Nepals nya hemsida 
under våren –  
www.basnepal.org, efter samarbete 
mellan volontärer och familjen 
Kharel. 
 
 
 
 
 
 
 
BAS har hjälpt och väglett ca         
140 000 personer vid 
informationsdisken vid ett av de 
allmänna sjukhusen, T.U. Teaching 
Hospital.  Det handlar i huvudsak om 
guidning i det snåriga 
sjukvårdssystemet och till viss del 
om hjälp med mediciner och 
hjälpmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BAS driver förutom härbärget i 
Kathmandu olika projekt på den 
nepalesiska landsbygden. Under 
våren har BAS påbörjat ett 
utbildningsprojekt i Chitwanområdet 
i södra Nepal. Rekha Kharel, Rita och 
Ramesh dotter är projektledare. 
Projektets mål och syfte är att höja 
utbildningsnivån och folkhälsan hos 
barn som tillhör de lägsta kasterna. 
Det görs genom att erbjuda barnen 
gratis utbildning och skapa 
mötesplatser för barn från alla 
samhällsklasser och kaster. 

 
 
  

 

 

Härbärget 

Informations-
disken 

Övrig 
verksamhet 



BAS in Sweden´s styrelse 

BAS in Sweden | Förslag till styrelse 2013-2014 

Maria Leiner – omval ordförande 2 år 

Sara Johansson – nyval ledamot 1 år 

Lina Cronzell – omval ledamot 1 år 

Per Lagneby – omval ledamot  1 år 

Charlotta Wenzelberg – omval suppleant 1 år 

Revisorer: Maria Hägerström och Peter Lindroth – omval 1 år 

Valberedning: Maria Pehrson och Niclas Hanzon – nyval 1 år 

BAS in Swedens styrelse har under 
året bestått av ordförande Maria 
Leiner, kassör Per Lagneby, 
sekreterare Niclas Hanzon, 
ledamöter Lina Cronzell, Maria 
Pehrson och Monica Nilsson samt 
suppleant Charlotta Wenzelberg. 
 
BAS in Sweden tackar Maria 
Pehrson, Niclas Hanzon  och Monica 
Nilsson för deras insatser i styrelsen.  
 
Nyval  av ledamot till styrelsen 
föreslås  Sara Johansson. 
 
Nyval av ledamöter till valberedning 
föreslås Maria Pehrson och Niclas 
Hanzon.  
 
Revisorerna Maria Hägerström och 
Peter Lindroth föreslås för omval. 
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Kallelse till årsmöte 
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www.basinsweden.org 
www.facebok.com/BASNepal 

www.basnepal.org 


