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I dagsläget äger 1% av världens befolkning 50% av världens
tillgångar. De 85 rikaste personerna i världen äger lika mycket
som hälften av jordens fattigaste befolkning tillsammans.
Världssituationen med polarisering, ökad segregering och större
inkomstkyftor gör att människor tappar tron på världens ledare,
på demokratin och på sin egen möjlighet att påverka. Också i
välfärdslandet Finland har många hamnat i utanförskap. I en
utredning som stiftelsen Me-säätiö har låtit göra konstateras bl.a
att det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i vårt land.
De mänskliga och ekonomiska kostnaderna för en sådan
utveckling är astronomiska – man räknar med att den årliga
notan för en sådan mängd marginaliserade unga är 1,4
miljarder euro.

Marginalisering
blir dyrt för
samhället

EAS vill bidra till att minska denna negativa utveckling. Vi gör det
genom att understöda olika organisationer som arbetar för
utsatta kvinnor, barn och familjer, men vi vill också arbeta för att
inspirera och engagera privatpersoner, företag och institutioner
som har möjlighet att på ett eller annat sätt bidra till en mera
jämlik och hållbar samhällsutveckling.

Maria Bondestam
Ordförande
Eva Ahlström stiftelse
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OM STIFTELSEN
Stiftelsens namn syftar på
kommerserådinnan Eva Ahlström (1848–
1920) som tillsammans med sin make,
kommerserådet Antti Ahlström (1827–
1896) gav betydande donationer till
bland annat utbildning, hälsovård och
kulturella ändamål.

Idén till stiftelsen växte fram i augusti
2008 bland några kvinnor inom släkten
Ahlström. I maj 2010 gav patent- och
registerstyrelsen de 25 initiativtagarna
tillstånd att grunda en stiftelse med
syftet att understöda ideella
organisationer, föreningar eller enskilda
personer i Finland eller utomlands som
har gott rykte och dokumenterad
erfarenhet av att arbeta globalt eller
lokalt med att ekonomiskt understöda i
första hand kvinnor och barn som
befinner sig i ett utsatt läge på grund av
fattigdom, förtryck, krig, politiska
oroligheter, naturkatastrofer eller andra
svåra omständigheter.

STYRELSEMEDLEMMAR
Styrelsen har under 2017 bestått av
följande personer: Johanna Ahlström,
Camilla Ahlström-Taavitsainen (vice
ordförande), Maria Bondestam
(ordförande), Joanna Danielsson
(ekonomiansvarig), Edvin Franck,
Monica Koivulehto Helena Nahi och
Anna Tornivuori.

KONSTATERANDE OM EKONOMISKA
SAMBAND MED STIFTELSENS
NÄRSTÅENDEKRETS
Ingen i stiftelsens närståendekrets har ett
sådant samband till stiftelsen som avses
i stiftelselagen 5 kap. 2§, eller åtnjuter
någon form av delvis eller helt
vederlagsfria förmåner.

REVISOR
Henrik Holmbom (CGR).
Revisorssamfund är KPMG Videri.

KONSTATERANDE OM ARVODE FÖR
STYRELSEN
Styrelsen har inte tagit ut något arvode.

STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har sammanträtt nio gånger
för ordinarie möten: 25.1, 1.3, 7.4, 10.5,
31.5, 15.8, 5.10, 6.11,11.12.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål
genom att styrelsen årligen utser en eller
flera bidragsmottagare som motsvarar
beskrivningen ovan. Stiftelsen infördes i
stiftelseregistret 27.10.2010. Stiftelsens
webbadress är evaahlstromsstiftelse.fi
Medlemskap: Stiftelsen är medlem i
Delegationen för stiftelser och fonder.
Delegationen är ett samarbetsorgan
vars medlemmar har förbundit sig att
följa god stiftelsepraxis.

Styrelsen 2017. I främre raden från vänster: Camilla
Ahlström-Taavitsainen, Monica Koivulehto och Johanna
Ahlström. Bakre raden: Maria Bondestam, Edvin Franck,
Joanna Danielsson, Anna Tornivuori och Helena Nahi.
(foto: Ida Taavitsainen).
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STIFTELSENS EKONOMI
Stiftelsen har en strukturerad, långsiktig
placeringsstrategi som går ut på att
placera medlen på ett säkert sätt som
också ger avkastning, och att bara
placera i produkter som styrelsen
förstår och betraktar som etiska.
Stiftelsens styrelse följer upp strategin i
samarbete med professionella
rådgivare två gånger om året eller
oftare vid behov, samt träffar
regelbundet stiftelsens förmögenhetsförvaltare. Portföljen är globalt
diversifierad i olika förmögenhetsklasser
med medelhög risk.

Per 31.12.2017 låg stiftelsens
portföljvärde på totalt 1 888 684 €
(2016: 2 022 149 €). Stiftelsens
administrationskostnader under 2017
uppgick till 20 531,40 € (2016: 9 117,56
€). Ökningen i administrationskostnaderna gällde främst kostnader
associerade med den kommande
fusionen (se sida 13).

Stiftelsens utbetalade donationer 2010-2017

202 376 €
175 000 €

160 000 €
129 000 €

108 561 €
88 000 €
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Stiftelsens totala kapital 2010-2017

Portföljens fördelning 31.12.2017

Korta räntor
2%
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80 %

€2 022 149
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€1 888 684
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DONATIONER 2017
Stiftelsen har under 2017 delat ut
175 000 euro i understöd. Stödet har
riktats till olika projekt i Finland och i
utlandet.
I januari 2017 beslutade styrelsen om en
extra utdelning med anledning av
Syrienkrisen. Stiftelsen donerade 50 000
€ till UNICEF:s arbete för Syriens barn
inom Syriens gränser och i
närområdena. Stiftelsen utmanade
dessutom andra stiftelser att delta. Fem
andra stiftelser antog utmaningen: Otto
A. Malms donationsfond, Tiina ja Antti
Herlinin Säätiö, Stiftelsen Christina och
Torsten Ahlströms minne, August Ludvig
Hartwalls stiftelse och Päivikki och Sakari
Sohlbergs stiftelse. Slutresultatet blev 135
000 euro.
På sitt styrelsemöte 7.4.2017 beslutade
styrelsen dela ut sammanlagt 40 000
euro som ordinarie utdelning till olika
projekt i Finland.

Utöver detta har stiftelsen donerat
40 000 euro till CMI med anledning av
president Martti Ahtisaaris 80-årsdag.
Summan motsvarar en
fredsförhandlingsrunda. Dessutom har
andra raten, 35 000 euro, enligt planen
gått till det pågående HAPPY-projektet i
Vietnam (se nedan). Tredje raten
betalas 2018.
Årets sista donation, 10 000 euro, gick till
projektet YHDESSÄ som lanserades i
november på Familjeföretagarnas
förbunds årsmöte. Mera om projektet
på sidan 12, under rubriken ”Företagsoch stiftelsesamarbete".

UNICEF
Vietnam /
Happy
35 000 €

UNICEF
Syrien
60 000 €

CMI
40 000 €

Finland
40 000 €

Kilpola
4 000 €
Stationens
barn
7 500 €

Norrmark
församling
1 000 €
SOS barnbyar
27 500 €
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Den största summan i Finland,
27 500 euro, gick till SOS barnbyar.
Summan fördelades mellan tre olika
specialprojekt, varav det första
riktade sig till fadderverksamhet för
ensamkommande flyktingbarn.

I SOS barnbyars grupp-och
familjegrupphem i Esbo, Haapajärvi och
Jyväskylä bor numera 30
ensamkommande minderåriga
ungdomar, som har fått
uppehållstillstånd i Finland och gått från
asylsökandestadiet till integrationsfasen.
Antalet ungdomar med liknande öden
ökar hela tiden. På grund av den allt
hårdare flyktingpolitiken är
familjeåterföreningar allt mera
osannolika, och ungdomarna blir
tvungna att växa upp utan sina egna
familjer. De bor med andra i liknande
situation, och det är inte lätt för dem att
få kontakt med det finska samhället.

Därför har SOS barnbyar startat ett
projekt med vänfamiljer, där målet bl.a.
är att barnen skall få delta i vanligt finskt
familjeliv, lära sig språket, förstå
kulturella särdrag och småningom
integreras i det finska samhället. Målet
är att rekrytera 25 vänfamiljer under
2017−2018.
Det andra projektet går ut på ett läger
där barn med svår bakgrund lär sig
benämna och hantera känslor med
hjälp av olika verksamheter som
målning, drama och skrivande. Barn
som har blivit illa behandlade och
upplevt otrygghet i barndomen bär
erfarenheterna med sig hela livet, och
känslorna är ofta svåra att uttrycka i
synnerhet om de traumatiserande
händelserna har inträffat innan barnet
hade ett språk att uttrycka sig på.
Lägrets målgrupp är barnbyarnas
personal och barn, fosterföräldrar,
placerade barn, biologiska föräldrar
och familjer i öppenvården.
Det tredje projektet är
familjerehabilitering för familjer där de
vuxna har svårt att svara på barnens
elementära behov och förstå t.ex.
lekens betydelse för barnets utveckling.
Familjerna är kunder hos barnskyddet
och både de vuxna och barnen har
ofta svåra problem med känslolivet.
Familjerna saknar glädjeämnen och
framtidsperspektiv och de ekonomiska
svårigheterna gör att det inte finns
möjligheter att fira semester utanför
hemmet eller att skapa en rytm där
vardag och helg växelverkar. För dessa
familjer har SOS barnbyar ordnat
veckoslutsläger med olika aktiviteter
som t.ex. ridning, bad och utflykter i
naturen.
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STATIONENS BARN /
ASEMAN LAPSET FICK
7 500 EURO.
Organisationen grundades 1990 och
har i dag verksamhet i hela landet. Idén
är att skapa trygga vuxenkontakter för
barn som är vilsna och saknar pålitliga
vuxna att diskutera sina problem med.
Stationens barn har 26 anställda och ett
nätverk av 350 vuxna volontärer, av
vilka 100 i huvudstadsregionen.
Budgeten är 1,7 miljoner, av vilka 65 %
bekostas med offentliga medel och 35
% av privata. Walkershuset (gamla
busstationen i Helsingfors) ägs av staden
och är öppet alla dagar. Målgruppen
är ungdomar mellan 13 och 17 år. På
plats finns alltid en handfull vuxna som
välkomnar barnen och har uppsikt över
dem och vid behov ordnar med
kuratorer etc. Runt om i landet finns 11
caféer som är organiserade enligt
samma modell.

Organisationen förfogar också över en
Walkers buss, med vilken man kan ta sig
till områden där oroväckande fenomen
(droger, förstörelse, våld) börjar dyka
upp. Man visar med andra ord närvaro
på platser där ungdomarna rör sig.

HUVUDSTADSREGIONENS
JOURHEMS BOENDEENHET
KILPOLA FICK 4000 EURO.
Boendeenheten erbjuder tryggt
boende för personer efter
jourhemsvistelsen. Stiftelsens donation
har använts för tjänster som riktar sig till
traumatiserade barn.

NORRMARKS FÖRSAMLING
FICK 1000 EURO för gemenskapsskapande aktiviteter, bl.a. för att ordna
soppluncher en gång i veckan för
behövande på orten.

Stationens barn samarbetar med olika
aktörer som väktarbolag, kommersiella
aktörer, närpolisen, barnskyddet,
församlingarna, skolkuratorer,
säkerhetspolisen etc. och tillsammans
uppmärksammar man olika tecken på
oroväckande beteende på gatan
(radikalisering, nya droger,
gängbildning).
Organisationen driver också ett
förlikningsprogram och satsar på
problemlösningsfärdigheter inom ramen
för programmet Friends, som fokuserar
på psykisk ohälsa bland ungdomar.
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STIFTELSEN HAR
UNDERSTÖTT ETT VATTENOCH SANITETSPROJEKT
(WASH) I RAJASTHAN
INDIEN 2014 – 2017
Pilotprojektet gjordes i de två
regionerna Udaipur och Dungarpur i 750
skolor. Det berörde 93.000 barn och
30.000 familjer inklusive tusentals
lärare.Modellen har även kopierats av
andra kommuner, och på så sätt har
den berört ytterligare 28.000 barn.
WASH-programmet och projektets
resultat har tillsvidare övertygat den
lokala regeringen att bidra med över 4
miljoner USD 2015 för att sprida
resultaten till andra skolor i regionen.
Projektet är redan slutfört, men den
slutgiltiga rapporten är ännu inte klar
när detta skrivs.
Premiärminister Narenda Modis
kampanj ”Clean India - Clean Schools”
har samma vision och målet är att alla
runt 60.000 skolor i delstaten Rajasthan
skall få ta del av WASH-paketet
bestående av hygienundervisning,
toaletter, rent vatten och vattenställ.

Elevernas uppgift är sedan att sprida
denna kunskap till sina familjer och till
de lokala samhällena. Detta är
bevisligen det effektivaste sättet att
sprida kunskap .
Eva Ahlströms stiftelse har kunnat bidra
till projektet tack vare en riktad
donation om sammanlagt 200.000 €
från Ahlström-Munksjö Abp under
perioden 2013-2015

UNICEF WASH-projektets mål var
att sprida kunskap om hygienens
betydelse för hälsan och
därigenom för skolgång, jobb och
det lokala sammhällets utveckling
och framtid.
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HAPPY -PROJEKTET
FÖR HANDIKAPPADE
BARN I VIETNAM 20162019
August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva
Ahlströms stiftelse samt familjen Paulig
stöder UNICEFs arbete för
handikappade barn i Vietnam genom
projektet ”Inclusive education for
handicapped children in Vietnam”.
Projektet fortgår i 3 år och kostar 35 000
€ per år/bidragsgivare, m.a.o. 105 000 €
per år.
UNICEF:s övergripande arbete till
förmån för handikappade barn strävar
efter att barn med handikapp och
utvecklingsstörningar skall få en så tidig
diagnos som möjligt.

August Ludvig Hartwalls stiftelse,
Eva Ahlströms stiftelse samt
familjen Paulig stöder UNICEFs
arbete för handikappade barn i
Vietnam

Småbarnspedagogiken och skolundervisningen skall vara av god
kvalitet, stödåtgärderna skall vara
tillgängliga för alla och så många som
möjligt skall omfattas av inkluderande
undervisning för att kunna utvecklas till
fullvärdiga samhällsmedlemmar.

En viktig faktor är att minimera stigmat
kring utvecklingsskador och handikapp
eftersom många vietnameser tolkar
dem som ett straff och ett tecken på att
man gjort något ont i ett tidigare liv och
därför skäms för den handikappade.
De handikappade lever därför ofta
isolerat utanför samhället, går inte i
skola och inkluderas inte i familjens
sammankomster.
Genom information och lagändringar
hoppas man kunna påverka hela
samhället till att bli mer inkluderande.
Den officiella statistiken som definierar
handikapp i Vietnam är snäv och
omfattar inte olika inlärningssvårigheter
eller fördröjd utveckling. För barnens del
räknas bara barn under 16 år in i
statistiken.
Trots den snäva definitionen är antalet
handikappade i Vietnam större än
genomsnittet. En bidragande orsak är
giftet Agent Orange som USA använde
under Vietnamkriget. Giftet förorsakar
hälsoproblem från generation till
generation.
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Hand in Hand projektet i Odisha,
Indien 2015-2017
Projektet har riktat sig till byn Bhasma i
distriktet Sundargarh i regionen Odisha.
Det övergripande målet med projektet
har varit att förbättra livssituationen för
byns närmare 5000 invånare genom ett
så kallat Village Uplift Program.

Frivilliga bybor har engagerats och
utbildats för att fortsätta driva
utvecklingen i byn när projektet är slut.
Projektet har möjliggjorts tack vare en
riktad donation om ca 25 000 euro från
Ahlström- Munksjö Abp.

I programmet ingår bl.a. att utrota
barnarbete genom att upplysa
föräldrarna om hur viktigt det är för
framtiden att barnen får gå i skola.
Att utbilda och träna byborna i
entreprenörskap, finansiering och
marknadsföring ingår också, liksom
tillgång till mikrolån.
Det är främst kvinnor som på detta vis
får hjälp med att starta små
familjeföretag. Även
hälsoundersökningar och information
om grundläggande hygien samt
information om medborgerliga
rättigheter ingår i byprojektet.

Det övergripande målet med
projektet har varit att förbättra
livssituationen för byns
närmare 5000 invånare.
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STIFTELSE- OCH
FÖRETAGSSAMARBETE
Partnerskapssamarbete med CMI
och Ahlström Capital

HAPPY-projektet
presenterades för en
större publik

Det partnerskapssamarbete som
stiftelsen ingick med CMI och Ahlström
Capital år 2016 löpte ut i maj 2017. I
samarbetsavtalet ingick bl.a.
föreläsningar av prominenta CMIanställda samt träffar med president
Ahtisaari.

Temat för Familjeföretagarnas förbunds
höstseminarium (2.11.2017) var
Vastuullisuus – velvollisuus vai
etuoikeus. Seminariet var ett utmärkt
tillfälle att presentera HAPPY-projektet i
Vietnam för en större publik.

I mars ordnade stiftelsen och Ahlström
Capital tillsmmans en välbesökt
föreläsningskväll på Ahlström Capitals
kontor under rubriken Det
internationella samfundet i ett
brytningsskede – var är makten? Talare
var CMI:s Afrika- och
Mellanösternrådgivare George
Charpentier, långvarig diplomat och
FN-sändebud. Han behandlade bland
annat världen efter Brexit och det
amerikanska presidetvalet samt FN:s
position i en förändrad värld med
maktförskjutningar som inte har
reflekterats i FN:s permanenta
säkerhetsråd. Diskussionen var livlig och
deltagarantalet var omkring 60
personer.

I samband med höstseminariet
lanserades också samarbetsprojektet
YHDESSä, vars mål är att få
familjeföretagare att slå sig samman för
att stöda UNICEF:s arbete till förmån för
de 1,5 miljoner barn som har drabbats
av krigen Mellanöstern, främst i Syrien
och Irak.
YHDESSÄ är ett ställningstagande för en
mera jämlik och hållbar värld.

ÖVRIG VERKSAMHET
Filantropi i Norden –
”Creating Impact
through Philanthropy”
Stiftelsen bidrog till forskningen kring
filantropi i Norden genom att delta i en
intervjustudie som utfördes av Swedish
Entrepreneurship Forum och
finansierades av UBS Wealth
management. Stiftelsens ordförande
Maria Bondestam deltog i den
paneldiskussion som ordnades kring
intervjustudiens resultat i Stockholm 23–
24.3. I studien Creating Impact through
philanthropy – a Nordic perspective
deltog sammanlagt 41 respondenter,
av vilka 6 från Finland.

Familjeföretagarnas
förbunds
välgörenhetsgala
Stiftelsens styrelse deltog i Familjeföretagarnas förbunds
välgörenhetsgala på Gamla
studenthuset 24.3.2017. Stiftelsen bidrog
till tillställningen dels genom att föreslå
mottagare av de insamlade medlen,
dels genom att organisera musikunderhållningen.

Artisterna Sam Huber, Ronya och Anni
Saikku samt elever från Helsingfors
cirkusskola uppträdde pro bono. Vinsten
från galan skänktes till Tukikummitsäätiö, som har grundats av president
Sauli Niinistö och Hjallis Harkimo.
Slutsumman kommer att användas till
skolböcker för gymnasielever som inte
har råd med gymnasiekostnaderna.

Stiftelsens ordförande
inbjuden till
filantropiseminarium
Luxemburg 29−30.11.2017
På United Bank of Swizerlands årliga
sammankomst för bankens 100 största
kunder ordnades en föreläsning med
temat Philanthrophy as a glue between
generations. Tillsammans med UBS
filantropispecialist Christoph Court
presenterade ordföranden för Eva
Ahlströms stiftelse sin syn på ämnet samt
delade med sig av sina erfarenheter
om hur filantropi och annan social
verksamhet kan bidra till att hålla ihop
en familj över flere generationer.
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VÄSENTLIGA
HÄNDELSER EFTER
BOKSLUTSDATUM
Stiftelsefusion och
stadgeändring
Den 13.2.2018 beslutade EAS styrelse
godkänna fusionsplanen för fusionen av
Stiftelsen Christina och Torsten Ahlströms
Minne sr (överlåtande stiftelse) med Eva
Ahlströms stiftelse sr (övertagande
stiftelse) samt att godkänna ändringen
av Eva Ahlströms stiftelse sr:s stadgar i
enlighet med fusionsplanen.
Samtidigt har stadgarna anpassats till
gällande stiftelselag. Stiftelserna har
nästan identiskt syfte och stiftelsens
ändamål kommer således att förbli det
samma. Genom fusionen fördubblas
EAS portfölj till en summa på något
under 4 miljoner euro.

FRAMTIDSUTSIKTER

Utöver den ovannämnda fusionen har
en 1−1,5 miljoner euros donation till
stiftelsen från Antti Ahlström Perilliset Oy
ställts i utsikt.
I bästa fall kommer stiftelsen med andra
ord att nå ett kapitalinnehav på ca 5
miljoner euro. Ett stort arbete under
2018 år är därför att förvalta den
växande portföljen på ett sätt som ger
avkastning och samtidigt följer
riktlinjerna för etiska placeringar och
beaktar klimatrelaterade
placeringsrisker, t.ex. materiella och
teknologiska risker samt lagstiftningsoch samhällsrelaterade risker.
Den kommande utvecklingen ser alltså
mycket positiv ut för stiftelsens del.

Stiftelsefusionen väntas vara genomförd
i augusti 2018.
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