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Inledning	
  
Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och
förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Stiftelsens
ordförande Leo Razzak, tillsammans hans far Raton, har initierat och
finansierat samtliga av Stiftelsens projekt.
Vi kontaktar er idag eftersom Stiftelsens samtliga projekt nu drivits med
framgång under dryga 2 års tid. Med mer medel kan vi göra de nödvändiga
investeringarna i intäktsdrivande projekt för att hållbart skala ut och finansiera
de välgörenhetsprojekt som är centrala i Stiftelsens verksamhet och vision.

Bakgrund	
  
Raton Razzak flyttade till Sverige 1984 för att utbilda sig till ekonom. Resan
till Sverige samt utbildningen finansierades av eldsjälar i den by i Bangladesh
där Raton föddes. Raton skaffade familj i Sverige, idag är hela familjen Razzak
bosatta söder om Stockholm. Hela familjen Razzak har alltid haft som
målsättning att ge tillbaka till den by som tog Raton till Sverige och gav hans
barn förutsättningarna att ta del av allt Sverige har att erbjuda.
När Raton 2008 fick beskedet att han har leukemi, gav det bränsle till
Stiftelsen Banglabarn och idéer blev snabbt till handling.

Stiftelsen	
  Banglabarn	
  idag	
  
Banglabarn kan idag delas in i två delar, en del är uteslutande välgörenhet,
medan den andra är intäktsdrivande. Målsättningen för Stiftelsen är att de
intäktsdrivande projekten ska kunna bära välgörenhetsprojekten, långsiktigt
och hållbart. Idag består välgörenhetsprojekten av följande:
- Ett barnhem
- Help to self-help
- Stipendiumverksamhet
- Gåvoverksamhet
- Dataskola
De intäktsdrivande projekten är
- Boskapsverksamhet
- Biogasverksamhet
- Mål 2014: Hyreshus
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Projektbeskrivning	
  
Intäktsprojekt,	
  Biogas	
  
Stiftelsen Banglabarn har investerat i en biogasmaskin som producerar
biogas, el och biogödsel.
Dagligen används 3 ton avföring som bränsle för biogasmaskinen. I den
första processen skapas biogas som sedan konverteras till el. El är en
bristvara i Bangladesh och därför finns en stor efterfrågan i närområdet. Även
överskott på biogas säljs. Stiftelsen Banglabarn ämnar sälja el till lokala
privatpersoner och familjer, även om regeringen även är en potentiell
köpare.
Steg 2 i processen är att maskinen separerar vatten från avföringen, där
avföringen sedan torkas och paketeras som biogödsel. Biogödseln köper
regeringen direkt från Stiftelsen Banglabarn.
Projektet innefattar även en maskin som skapar rent dricksvatten för 300
familjer. Vattnet är inte till försäljning då familjerna som verkligen behöver
det inte har kapital att införskaffa det., vattnet är således en gåva från
Stiftelsen.
Biogasprojektet startas i juni 2013 och är finansierat till 25 % av Stiftelsens
kapital och resterande 75 % via ett räntefritt lån från regeringen.
Intäkterna från biogasproduktionen är cirka 1350sek per månad, 16 200 sek
årligen. Biogasprojektet kan skalas ut med mer medel till avföring.
Synergier biogasprojekt:
- 100 hushåll får el
- 40 hushåll får biogas
- 300 familjer får rent dricksvatten
- Regering köper biogödsel för vidareförsäljning
- Vinstgenererande verksamhet för att finansiera kostnadsprojekt

Intäktsprojekt,	
  Boskap	
  
På samma mark där biogasmaskinen står finns utrymme för boskapsskötsel.
Markens fulla potential är för 60 kor. Synergierna mellan egenägda kor och
en biogasmaskin är tydliga, främst via en direkt tillgång till avföring från
boskapen.
Stiftelsen startar projektet med boskapsskötsel i samband med uppstart för
biogasproduktionen, mitten juni 2013. Marken för korna stor tom, arbetskraft
inväntar inköp av kor, och biogasmaskinen är redo för produktion. Idag har
25 kor införskaffats, resterande 30 kor söker Stiftelsen idag finansiering för.
Intäkterna från boskapsskötseln kommer framförallt från försäljning av mjöl
där regeringen köper mjölken direkt från Stiftelsen Banglabarn. 30 kor
producerar 350 liter mjölk dagligen. Avföringen från korna går sedan direkt

till biogasmaskinen för att därigenom minska kostnaderna för inköp av
avföring.
Utöver de direkta intäkterna från mjölken får Stiftelsen även kalvar från korna.
En ko kan föda kalvar i 5 omgångar innan den säljs, där andrahandsvärdet
endast minskar med 20 % från inköpsvärdet av kon.
30 kor kostar 250 000sek.
Synergier boskapsskötsel:
- Genererar intäkter från produktion av mjölk
- Avföring till biogasmaskinen
- Föder kalvar som efter 2 år genererar motsvarande mjölkproduktion som
införskaffad ko
- Andrahandsförsäljning av kon till 80% av inköpssumman
- Vinstgenererande verksamhet för att finansiera kostnadsprojekt

Intäktsprojekt,	
  Hyreshus	
  
Biogasmaskinen och boskapsskötseln genererar stabila intäkter för att
finansiera en utökning av Stiftelsen Banglabarns kostnadsprojekt. Med en
tydlig vision och en trygghet i att den första utökningen kommer genomföras
med framgång, vill Stiftelsen även kalkylera för en mer långsiktig, stabil
intäkt.
Familjen Razzak äger en tomt i Bangladesh till ett värde av cirka 1 500 000
sek. På tomten har familjen som ambition att bygga ett hus med
hyreslägenheter. Huset kommer vara 6 våningar, med 5 lägenheter per
våning, motsvarande totalt 30 hyreslägenheter.
Snittintäkterna från en lägenhet är 1000sek per månad, totala intäkter 30
000sek per månad. Driftkostnader totalt cirka 5000sek per månad. En
månatlig intäkt om 25 000sek skapar otroliga möjligheter för Stiftelsens
övriga verksamheter och ett rörelsekapital som Stiftelsen har för ambition att
omsätta i projekt med samma värdegrund som dagens befintliga
verksamheter.
Huset kommer att byggas i hög standard för att skapa en långsiktighet samt
högre relativ intäkt per lägenhet. Finansiering för projektet är uppskattat till 5
miljoner sek.

Barnhem	
  
Stiftelsen Banglabarn startade med ett barnhem. Vi började med att bygga
en fysisk plats i syfte att bedriva en verksamhet. Tanken 2010 var att efter
bästa förmåga och förutsättningar hjälpa ett fåtal barn med bostad och

utbildning. Byggnaden var färdigbyggd i slutet av 2010 och januari 2011
startade projektet.
Byggnaden är indelad i sex sektioner; en matsal, ett tv/underhållningsrum,
ett studierum, en sovsal, ett kök samt en personalbyggnad. Byggnaden har
möjlighet att totalt husa totalt 50 barn.
I barnhemmet bor i dagsläget åtta barn mellan 8-12år, 4 killar och 4 tjejer.
Barnhemmet bygger på att tillgodose barnens basala behov och att ge dem
en gedigen utbildning. Alla barn hos oss får mat tre gånger om dagen, en
egen säng och ett skrivbord. Samtliga barn måste gå i skolan. Vi har 3 tydliga
värderingar inom hemmet:
- Barnhemmet är religiöst och partipolitiskt obundet
- Alla barnen förväntas att göra sitt bästa i skolan
- Alla barnen ska respektera varandra och behandla vandra lika
De barn som är engagerade i verksamheten kommer från extrem fattigdom
och kan inte vända sig till annan plats än till oss.
Synergier Barnhemsprojekt:
- Barnen hos oss skapar trovärdighet, uppskattning och inspiration hos övriga
i byn
- Barnen får möjlighet att utbilda sig och agera positiva förebilder för andra
- Fler barn skapar fler arbetsmöjligheter inom verksamheten
- Barn tas ut ur fattigdom och får rikare liv på alla plan

Self-‐help	
  
Hjälp till självhjälp är en modell som med relativt små medel kan verkställas
effektivt i Bangladesh. Det finns flertalet verksamheter som kan startas utan
större investeringar, och arbetskraften finns. Det är vanligt att endast männen
i hushållen står för inkomsten, medan kvinnorna är hemma. Stiftelsen ser
uppenbara möjligheter i att sysselsätta kvinnorna.
Idag har Stiftelsen Banglabarn finansierat 25 enskilda sysselsättningsprojekt
där familjer fått hjälp till självhjälp. Den vanligaste verksamhetsformen är
boskapsskötsel, ca 80 % av familjerna vi hjälper föredrar detta. Andra
exempel är att man köper och säljer råvaror som ris eller kryddor. Ett par
familjer har valt att investera i affärer, exempelvis små gatustånd där man
säljer enklare maträtter eller små te-butiker.
Stiftelsen har identifierat cirka 100 familjer i närområdet som är i behov av
hjälp, och har förutsättningarna att sysselsätta sig med kapitalstöd. Modellen
ser ut som följer:
År 1
Stiftelsen ger 3000sek utan säkerhet
Mål år1: Dubbla investerat kapital, 6000sek netto

Fast kostnad: 20% av kapitalet, 1200sek
Återinvestera: 4800
År 2
Investerat kapital: 4800sek
Mål år 2: Dubbla investerat kapital, 9600sek netto
Fast kostnad: 20% av kapitalet, 1900sek
Återinvestera: 7700sek
Familjer i Self-help programmet rapporterar till och får konsultativt stöd av
Stiftelsen Banglabarn under 6 års tid. Därefter anses att familjerna har
ekonomiska förutsättningar att stå på egna ben och fortsätta bedriva
inkomstgenererande verksamhet utan direkt stöd.
Stiftelsen har identifierat följande grupper i närområdet:
Grupp 1
Urfattig, innebär att familjen inte har något, knappt mat för dagen. Det
innebär även att man inte har permanent boende.
Grupp 2
Familjen har oftast har mat för dagen, och permanent bostad, dock av väldigt
låg standard.
Grupp 3
Familjen har mat, permanent bostad och en marginell inkomst som men
inget över till konsumtion av något.
Grupp 4
Familjen har mat, permanent bostad, inkomst och lite över till att köpa
skolböcker och andra nödvändigheter.
Syftet med Self-help Fund är att lyfta alla familjer till steg 4. Grupp 1 eller 2
har inte förutsättningarna för att delta i self-help programmet, däremot kan
dessa två grupper lyftas till grupp 3 genom gåvoverksamhet (se sida 15) och
kompletterande stöd på vägen.

Stipendium	
  
Stiftelsen uppmärksammade tidigt att många unga barn inte får möjlighet att
studera då deras fattiga föräldrar ser sina barn som arbetskraft redan vid tidig
ålder. Därför uppförde Banglabarn 2011 ett Stipendium som delas till de
duktigaste fattiga studenterna i byn. Vi ser stipendiet som ett incitament för
föräldrar att låta deras barn utbilda sig och hitta motivation i skolgången.
Stipendiet heter Gafur & Rokia Razzak Educational Stipendium.
Stipendiet delas endast ut till Fattiga elever som når GPA5 (högsta betyg).
Stipendiet delas ut en gång per år till 25 personer. Prisbeloppet är 2000 TK,
vilket motsvarar en månadslön och är av stor betydelse för både studenterna

och deras familjer. Detta har redan idag gjort stor skillnad för de som tagit
emot stipendiet, och vi anser det vara en metod som kan och bör skalas upp.
Synergier Stipendium:
- Frigör barn och unga från arbete till förmån för studier
- Stärker studieklimatet i byn
- Motiverar de unga i hela byn att få högsta betyg, GPA5

Dataskola	
  
Dataskolan är ett projekt där vi idag endast ser imiteringar i hårdvara, det vill
säga datorer. Med befintliga möjligheter att koppla upp sig kan fler barn
utbildas i en digital miljö av lärare på plats eller digitalt.
Dataskolan utbildar idag 25 barn men med fler datorer kan vi ta emot fler
barn.
Synergier Dataskola
- På lång sikt elever med starkare marknadsvärde för eleverna på en
internationell arbetsmarknad
- Hjälp till självhjälp genom all information som görs tillgänglig

Gåvor	
  
När barnhemmet startade insåg Stiftelsen att det fanns ett stort behov av
akut insatts till de mest fattiga i området. I detta fall talar vi inte om att hjälpa
till att ge drägliga liv, utan att behålla liv.
I vår by finns det ca 40 urfattiga människor. Vi har valt att dela ut gåvor till
dem i form av kläder, filtar, mat samt medicin. Gåvorna är uppskattade och
skapar bra relationer med de övriga i byn. Vanligtvis delas dessa gåvor ut
innan vintern och i samband med den stora högtiden Eid.
Synergier Gåvor:
- Människoliv räddas
- Byn som helhet får hopp och jobbar gemensamt mot Stiftelsen mål
- De fattiga hjälper Stiftelsen vid behov

Framtiden	
  
Banglabarn har med framgång drivit välgörenhetsverksamhet i Bangladesh
från 2010. Med framgång definierar vi som att vi uppnått våra mål i att skapa
ett socialt skyddsnät för barn utan anhöriga, samt hjälpa fattiga familjer till
självhjälp. Samtlig verksamhet har finansierats privat av familjen Razzak, och
med begränsade medel har målet alltid varit att optimera varje investerad
krona optimera investeringen och hela tiden sträva efter positiva
synergieffekter mellan projekten. Det kommer vi fortsätta sträva efter även
vid tillväxt.
Med nådda mål kommer direkt nya. Vi ser en otrolig potential i samtliga
projekt vi bedriver. Stiftelsen har sen start undersökt vilka verksamheter
som lämpar sig att investera i, där de skapar jobb, ger en bra avkastning
och använder de tillgängliga resurserna som idag inte används.
Stiftelsen Banglabarn letar nu samarbetspartners för att bidra till
verksamhetens framtid, och hjälpa skapa den modell Banglabarn utvecklar. Vi
söker en samarbetspartner som vill bidra med kunskap, engagemang, och
som direkt kan relatera till den vision Stiftelsen har som grund. Alla finansiella
bidrag till Stiftelsen Banglabarn tas emot med stor tacksamhet och respekt.
Med mer medel vet vi att vi kan ta fram en fungerande modell för att främja
utbildning och motverka fattigdom. Vi skapar även ett referensprojekt där vi
examinerar ungdomar som stora delar av sitt liv levt utan hem eller mat på
bordet. Vi har till detta dokument tagit fram en budget för samtliga projekt,
samt siffror på snabba i investeringar i boskap samt mer långsiktiga projekt
som hyreshus.
Vad har ni för uppsida?
Detta projekt drivs av familjen Razzak, med en motivation, ambition och
vision som formats i 30 år och nu realiseras. Det är ett projekt där vi som
Stiftelse vill ge samtliga möjligheter för en ömsesidigt hög nytta i
delaktighet.
Leo välkomnar dialog gällande eventuella seminarier, workshops eller
andra kreativa idéer för samarbete.
I sommar ska Leo Razzak sommarprata. En otrolig utmaning, ära och
möjlighet att få prata med hela svenska folket. Där får ni höra mer om den
här resan, för det ni precis läst om Stiftelsen Banglabarn är produkten av en
målmedvetenhet från långt tid tillbaka.

Vid intresse kan Leo kontaktas på följande ytor:
TLF: +46735 55 88 98
leo@leorazzak.com
http://www.leorazzak.com
https://twitter.com/LeoRazzak
Läs mer om Banglabarn på följande ytor:
http://www.facebook.com/banglabarn
http://www.banglabarn.com
http://www.instagram.com/banglabarn
http://www.twitter.com/banglabarn

Leo	
  har	
  ordet	
  
Tja! Jag heter Leo och grundade Banglabarn tillsammans med min pappa
Raton. Han blev sjuk i cancer och hade en dröm i livet, en dröm som till stor
del är förverkligad nu.
Om ni kommit så här långt i dokumentet vill jag att ni ska se den här videon,
inspelat 2009 när allt verkligen bara var en dröm.
http://bit.ly/Zi8iDY
Vi har byggt ett barnhem, en fond som hjälper fattiga familjer, en dataskola,
en stipendiumverksamhet och en gåvoverksamhet till extremt fattiga.
Inte många trodde på oss när vi drog igång, men idag kan vi känna oss
stolta. Vi har gjort det. I skrivande stund förändras livet för människor som är
direkt kopplade till vår verksamhet.
Vi har byggt upp allt med egna medel. Vi är en helt vanlig familj med
begränsade resurser, men se vad vi har skapat. Mycket vilja, mycket kamp
och ett stort engagemang leder längre en man kan drömma om ibland.
När vi letar samarbetspartner är det viktigaste att de tror på oss och våra
projekt. Det vi gör är genuint, och mer CSR i praktiken är svårt att hitta.
Tack för att du tagit dig tid att lyssna till min historia. Oavsett vem du är, vad
du vill hjälpa oss med, är jag, min familj och Stiftelsen Banglabarn evigt
tacksamma.
Kärlek!
/Leo Razzak

