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NAMNET
Deep Friendship Sweden–India

DFSI (Deep Friendship Sweden–India)

Deep Friendship Sverige Indien 

Dalit Freedom Sverige

DFS

DFN

D.F.S.I

Föreningens	namn	är:	Deep	Friendship	Sweden–India.	
Namnet	ska	stavas	med	versaler	i	början	med	på	varje	ord,	och	bindestreck	mellan	
Sweden–India.		

Undvik:
• Undvik att inte skriva ut hela namnet, ex: DFSI. 
• Undvik att blanda språk, tex genom att skriva Deep Friendship Sverige Indien eller 

Deep Friendship Sverige India 
• Undvik att skriva namnet utan bindestreck: Deep Friendship Sweden India 
• Undvik att använda begreppet "Network" eller Dalit. Sedan 2019 är vårt namn Deep 

Friendship Sweden-India. 

FÖRKORTNINGEN:
Helst	bör	namnet	skrivas	ut	i	sin	helhet,	men	i	längre	texter	då	namnet	återkom-
mer	flera	gånger	kan	förkortningen	DFSI	användas,	men	då	med	en	förklaring	
inom	parantes	första	gången	förkortningen	används:

	 Deep Friendship Sweden–India	(DFSI) är en svensk ideell organisation.... 

Undvik:
• Undvik punkter mellan bosktäverna i eventuell förkortning. 
• Undvik förkortningen DFN. 



DEEP FRIENDSHIP SWEDEN–INDIA • www.deepfriendship.se •  info@deepfriendship.se • bankgiro: 820-7623 • swish: 1234 278 86 93 4

FÄRGERNA
Färgen	”DeepFriendship	Brun”	ska	användas	till	logotypen	i	största	möjliga	
utsträckning.	
Undantaget	är	då	”DeepFriendship	Brun”	används	som	bakgrundsfärg		
-	då	används	den	inverterade	(vita)	logotypen.

Grundfärgerna	för	Deep	Friendship	Sweden–India	går	i	brunt,	orange,	vitt	och	svart.	
Dessutom	finns	en	övrig	färgskala	med	kompletterande	färgtoner	att	använda.	
Det	finns	också	en	möjlighet	att	använda	en	grön	accentfärg	-	men	den	gröna	
färgen	bör	användas	något	sparsamt	och	med	omdöme.	

»DEEPFRIENDSHIP BRUN«

Pantone DS 321 U

CMYK:
C: 80
M: 90
Y: 100
K: 30

HEX:  #422C1F 

RGB:
R: 71
G 47
B: 34
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PMS  321
C:80 M:90 Y:100 K:30
#433024

PMS  316
C:70 M:80 Y:100 K:0
#674A33

C:16 M:48 Y:64 K:24
#A87B57

C:25 M:40 Y:65 K:0
#BF9B6B

C:25 M:25 Y:40 K:0
#C8BBA3

PMS  34
C:0 M:50 Y:100 K:20
#C38129

PMS  18
C:0 M:35 Y:100 K:0
#EFB336

C:0 M:21 Y:60 K:0
#F7D186

C:0 M:14 Y:40 K:0
#FAE0B0

C:0 M:10 Y:20 K:4
#F4E4CF

C:0 M:0 Y:0 K:100
#000000

C:0 M:0 Y:0 K:80
#575656

C:0 M:0 Y:0 K:40
#B2B2B2

C:0 M:0 Y:0 K:20
#DADADA

C:0 M:0 Y:0 K:0
#FFFFFF

PMS  329
C:0 M:0 Y:25 K:80
#565548

PMS  307
C:50 M:30 Y:100 K:15
#878937

PMS  306
C:40 M:20 Y:100 K:0
#ADAE3E

C:2 M:0 Y:20 K:3
#F6F4D9

C:0 M:0 Y:0 K:0
#FFFFFF

PMS  321
C:80 M:90 Y:100 K:30
#433024

PMS  316
C:70 M:80 Y:100 K:0
#674A33

PMS  34
C:0 M:50 Y:100 K:20
#C38129

PMS  18
C:0 M:35 Y:100 K:0
#EFB336

C:0 M:0 Y:0 K:100
#000000

C:0 M:0 Y:0 K:0
#FFFFFF

PMS  306
C:40 M:20 Y:100 K:0
#ADAE3E

FÄRGKARTA MED FÄRGKODER  DEEP FRIENDSHIP SWEDEN INDIA GRUNDFÄRGER  DEEP FRIENDSHIP SWEDEN INDIA

ACCENTFÄRGER, ANVÄND SPARSAMT OCH ENDAST VID BEHOV

PMS  307
C:50 M:30 Y:100 K:15
#878937
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LOGOTYPEN
Föreningens	logotypen	består	av	två	element:	en	symbol	(i	form	av	en	oljelampa),	
samt	texten	”Deep	Friendship	Sweden–India”.	Detta	är	föreningens	huvudsakliga	
logotype.	(1)

SYMBOLEN OCH TEXTEN
I	första	hand	bör	logotypen	användas	med	både	symbol	och	text.
Symbolen	kan	dock	användas	ensam	när	omständigheterna	så	kräver.

Texten	i	föreningens	namn	får	inte	ändras	på	något	sätt,	utan	ska	stå	utskriven	på	
det	sätt	som	visas	här.	Symbolen	och	texten	får	inte	heller	kombineras		till	några	
nya	varianter.	

FÄRGEN
Färgen	som	ska	användas	på	logotypen	är	”DeepFriendship	Brun”	(Pantone #321, se 
avsnittet om färger för mer detaljer).	
Logotypen	kan	också	användas	mot	en	mörk	bakgrund	(gärna	”DeepFriendship	
Brun”)	och	då	bör	man	använda	den	vita	(inverterade)	varianten.	

Om	logotypen	ska	användas	i	svartvita	sammanhang	kan	också	den	svarta	
varianten	användas	mot	ljus	botten.		Huvudsaklig logotype (1)

Endast symbolInverterad logotype Svartvit logotype vid enklare tryck
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FRI YTA
Logotypen	ska	ha	en	fri	yta	kring	sig,	som	är	minst	lika	bred	som	versala	W	i	
”SWEDEN”.	

KORREKT PLACERING. 
Logotypen	placeras	med	fördel	i	det	övre	vänstra	hörnet	på	trycksaker,	brevpapper	
etc.	Logotypen	får	inte	täckas	över	av	annan	text	eller	bild,	och	storleken	ska	vara	så	
stor	att	texten	”SWEDEN–INDIA”	går	att	läsa.	

FILFORMAT
Varje	logotyp	finns	tillgänglig	i	fyra	fil-format:

Vektorbaserade format: (Alla vektorbaserade format kan förstoras utan att förlora 
kvalitet. Använd dessa i första hand om det är möligt. )
◊	 .eps	–	bästa	valet	för	tryck	och	andra	professionella	applikationer.	Kan	skalas	

utan	problem,	men	kan	kräva	professionella	program	för	att	kunna	öppna.	
◊	 .svg	-	bästa	valet	för	webben,	om	möjligt.	

Bitmap-baserade format: (Bitmap-baserade format kan inte förstoras utan att förlora 
kvalitet och bli "pixliga". Använd bara om det inte är möjligt att använda ett vectorbaserat 
format, och var uppmärksam på kvaliteten. )
◊	 .png	–	ett	bitmapbaserat	format	som	kan	vara	genomskinligt/transparent.	

Fungerar	bra	på	webben	och	sociala	medier.	
◊	 .jpg	-	ett	bitmapbaserat	format	utan	genomskinligt/transparent.	Kommer	alltid	

ha	en	vit	bakgrund.	Använd	om	inga	andra	alternativ	är	möjliga.	
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TYPSNITTEN
RUBRIK
MELLANRUBRIKER

Brödtext

Rubriker	sätts	med	tyspnittet		Futura Condensed Medium,	och	i	versaler.	

Mellanrubriker	sätts	med	typsnittet		Futura Medium,	och	i	versaler.	

Brödtexten	sätts	med	typsnittet	Neuton Regular (11.5	pt)

Typsnittet Neuton kan laddas ner gratis från exempelvis http://www.google.com/webfonts

Som alternativt typsnitt till rubriker och mellanrubriker istället för Futura, kan typsnittet "Open Sans" användas, 
som också kan laddas hem gratis från exempelvis http://www.google.com/webfonts 
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ÖVRIGT
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Daliterna, mer kända som de ”kastlösa” eller ”oberörbara”, utgör idag över 

200 miljoner människor och lever i skuggan av det nya välbärgade och högte-

knologiska Indien. 
Dalit betyder “slagen i bitar” eller “krossad”, och refererar till dem som faller utanför någon av 

de fyra kasterna i det hinduiska kastsystemet. Trots att Indien har en demokratisk författning, 

lagstadgade rättigheter och kvoteringssystem, lever det flertusenåriga kastsystemet i högsta 

grad i praktiken. 

Många daliter förvägras rätten till fullvärdig utbildning och hälsovård. Deras sårbara 

sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation gör dem till lätta offer för förtryck 

och utnyttjande, exempelvis i form av trafficking. Kvinnor och barn utnyttjas i arbete under 

slavliknande förhållanden som mänskliga avloppsrensare, likbärare och tempelprostituerade. 

Daliter stängs effektivt ute från samhället genom en underförstådd ”apartheid”, med avskilda 

områden i byar, klassrum och offentliga serveringar. VAD ÄR DALIT FREEDOM SVERIGE?Dalit Freedom Sverige är del av en internationell rörelse som verkar för daliternas frihet 

från kastsystemets slaveri. Daliterna behöver utbildning av hög kvalitet, grundläggande 

sjukvård, ekonomisk utveckling och juridisk hjälp för att bryta det mångtusenåriga förtryck 

som kastsystemet innebär. DFS strävar över hela världen efter att uppmärksamma daliternas 

situation genom information och påverkansarbete.HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?•	 Bli	medlem – För 200 kronor per år (vuxen) eller 100 kronor (student) blir du medlem i 

föreningen DFN Sverige och får vårt e-nyhetsbrev. 
•	 Bli	medhjälpare – Någon kanske är duktig på att skriva artiklar, översätta texter eller har 

många bra kontakter. En annan är sjukvårdare och vill hjälpa till på plats. Ytterligare någon 

är politiker eller mediapersonlighet med inflytande. Vi söker även lokala inspiratörer 

som i sitt sammanhang representerar DFS, informerar om daliternas situation och skapar 

engagemang.
•	 Bli	givare	– Gåvor tas tacksamt emot och betalas in till BG 820-7623. 
•	 Bli	fadder	– För 200 kronor per månad kan du ge ett dalitbarn skolutbildning.Läs	mer	på	vår	hemsida,	kontakta	070-600	61	88	eller	skriv	till	info@dalitfreedom.se

VILKA ÄR  
DALITERNA?
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Delstaten Karnataka i södra Indien är känd för 
sin IT-industri och för att ligga i teknisk framkant 
med sina teknologiföretag. Men Karnataka har 
också rykte om sig att vara den delstat som har 
flest människor engagerade i människohandel. 

Allra störst risk att hamna i sexindustrin löper utsatta kvinnor och flickor. Kriminella nätverk lovar 
dem bra jobb och möjligheter till studier för att sedan tvinga dessa vanligtvis utfattiga offer att pros-
tituera sig.  

STÖD TILL REHABILITERING
Under 2010 öppnade Tarika Women’s Centre i staden Bangalore. Målet är att bekämpa människo-
handeln med kvinnor och flickor, varav de flesta är daliter,  och minska det tilltagande mänskliga 
lidandet genom att ge socialt, psykologiskt och ekonomiskt stöd till rehabilitering. Huvudområdena 
är att:

• driva ett rehabiliteringscenter som kan ta emot minst 10 utnyttjade kvinnor  
i sänder mellan ett halvår och ett år. 

• erbjuda samtalsterapi som hjälper kvinnorna att komma över de trauman de gått 
igenom.

• ge yrkesutbildning genom kurser från tre månader till ett år inom områdena  sömnad, 
broderi, datakunskap och hemsjukvård.

• skaffa fram praktikplatser och jobb genom att samarbeta med lokala företagare.

EN SÄKER PLATS OCH HOPP FÖR FRAMTIDEN
Att under slavlika förhållanden tvingas arbeta mot sin vilja är ett öde som drabbar miljontals män-
niskor i världen. Rupa var en av dessa. Under sin uppväxt upptäckte hon att hennes hem inte var den 
säkraste utan den farligaste platsen för henne. Det enda som hennes styvmor ville var att hon skulle 
sälja sin kropp för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Rupa lyckades fly och har fått en tillflykt 
på Tarika Women’s Centre. Hon får samtalsterapi för att bearbeta det hon har genomlevt. Dessutom 
går hon en kurs i broderi och lär sig tala engelska.

En annan sådan kvinna är Manimekalai. Redan som mycket ung tvingades hon arbeta med hus-
hållsarbete i flera hem för att betala tillbaka de skulder hennes föräldrar hade fått när de gifte bort 
hennes storasyster.  Hon fick jobba mycket hårt och blev illa behandlad och såg ingen utväg. Men 
efter att ha skrivit in sig i vår sömnadskurs, började hon drömma om en bättre framtid. Efter avslutad 
kurs fick hon anställning på en stor textilfabrik och tjänar nu tre gånger så mycket som tidigare och 
hon känner sig betydligt tryggare idag.

Du	kan	ge	en	hjälpande	hand	till	kvinnor	som	dessa!
Ge	en	gåva	till	vårt	bankgiro	820-7623	och	märk	den	"Tarika".		 

TARIKA  
WOMEN’S CENTRE 
I BANGALORE, INDIEN
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Daliterna, mer kända som de ”kastlösa” eller 
”oberörbara”, är omkring 200 miljoner männi-
skor och lever i skuggan av det nya välbärgade 
och högteknologiska Indien. 

Bland daliterna lever 70% under fattigdomsstrecket (10 kr/dag). Endast 2-3 procent av dalit kvinnorna 
på landsbygden kan läsa, och diskriminering i de statliga skolorna gör att de flesta daliter inte känner 
till sina rättigheter eller kan studera vidare på högskola. Därmed har de också liten möjlighet att 
någonsin ta sig ur sin fattigdom. Många av dem tvingas till prostitution eller arbete under slavlika 
förhållanden såsom stenbrott, tegelstenstillverkning eller manuell avlopps rensning. 

SKOLOR OCH UTBILDNING
Efter en förfrågan från hundratals dalitledare 2001 antog Dalit Freedom Sverige, tillsammans med 
flera andra organisationer, utmaningen att starta 1000 skolor för dalitbarn. Skolorna kallas “Good 
Shepherd schools” och har över 24 000 elever inskrivna i 107 skolor (2013). Utbildningen sker från 
förskolenivå t.o.m. klass 10 och undervisningen sker på engelska (men eleverna får även undervisn-
ing i sitt eget modersmål). För att skapa ägarskap betalar varje familj en liten avgift för sitt barns 
skolgång. 

I anslutning till skolorna växer även andra insatser fram beroende på vilka behov som finns. På mån-
ga platser ges yrkesutbildning för vuxna, grundläggande hälsovård (eftersom många högkastiga läka-
re vägrar ta i daliter för att inte smutsa ner sin karma) och microlån för uppstart av små affärsrörelser. 
På så sätt ökar möjligheten för en ny generation daliter att utbilda sig och bidra till förändring i 
samhället. 

DU KAN GÖRA SKILLNAD. BLI FADDER FÖR ETT DALITBARN!
Dina 200 kr/månad täcker kostnaderna för lärarlöner, lokaler, skoluniformer och skolmateriel för ett 
barn, även skolmat där det är möjligt. Du får ett foto och information om ditt fadderbarn och skolan. 
Du får veta hur det går för ditt barn i skolan, och får också brev från ditt fadderbarn.

Skicka	ett	mail	till	fadderbarn@dalitfreedom.se		
så	får	du	information	om	hur	du	kan	få	ett	fadderbarn	och	hur	betalning	sker.

BLI FADDER OCH  
FÖRÄNDRA FRAMTIDEN  
– ETT BARN I TAGET!

Exempel på faktablad. 

Exempel på visitkort. 
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Kära vänner

Iquam eost, tent, nit que doloria voluptatibus res nobit quunt.
Alibusd andantur? Imi, ulpa vitatio omnissi torae cus ant exces ad qui odisci della cum quas 
quiaeptiatum res vel idunti ut volutas des dolore aut perum eatur?
Cepelit porioressit officit eos molorrovit a quatum aut verferi aspicit velenia estibus eum re plis 
exeratur, aut acerrorum abo. Itaspis dunt, corunti bustorum rem qui dolorum et aut accum quasped 
quia dolendesequi con ea eat harum exero volorios nobis ut miliqui distiuntis et quid qui odicien iendis 
ratenimin niaes volupta sincti nestrum alisque core cus et, volestecti voloreperum commolupient 
exceation es sit, omnisti sincit estiberist aut quostiberore doloressi aut ape accuptibus, consectatem 
estium ra nesecta testore mporem. Nam fugiasp itionse quatis nos audit que coriam, quamet laut 
volenda ndelenis eatur, enitias dio. Itas asi cupient.

EBIS DOLUPTAS
Res et volor aut faceatur, solenitatem dionsen distius essint escienet unt quibere sseque peroribus, 
simint fuga. Itassunt.
Igent laborit incipsae doloria esectore odipid et qui untium re pa parchilic te dolliation nobit volor se 
seritatur? Qui tem que vendis sum niendis expeditatisi blatur? Quistrum quia porest, audam, volupis 
am dis aliqui berias autatur?

ITAQUIB ERESEND ANDANT, INCIANTIS ET, ULLOR SENDI BLANDIO IUM VOLUPTA 
TURIONS ECTUR?
Luptatatur, que nestium, consequosam fuga. Fugitectendi ut exped molupta conecte simusam et 
alibus estiisc itatem dionsed quidit earum incto con commolu ptatem ex enem rest maios exerro del 
elitat magnam est as dellabo ribusciis alit et voluptat ullaut utem inulluptio. Nam quia veribus moditi 
dolupti orrovitas diore et voles in nis dolupis re poresci uscium abo. Ut fuga. Musciisit facipid mo 
et acest, il int maio beaquo ium quas id estiunt facidi cum quisitat volorectiunt accullab idus modi 
qui doloritat ut atiorerferia dolor repuda sunt et optatem quatquam, quunte verum et prestibusda 
dolorem. Luptas de quasped quamet, sum ipisqui remquation cus sequaec atecae vel min ne rae corum 
eiur, simus sum re, volores ut expla illuptatust aut adiciatemod quibus, cum ea voluptas mos es alitatus 
doloressi corem ut eatur, veles dolupta volorio dolut pliquiducid mo quatem idia nos dolupta tissunt ut 
aliatem olorpore ex ea dolorum que et, sam que voluptam sim quiassus porum delitatquia praectempor 
modipis ipic temoluptati dis etum alis pa dolum incitati tecturent.

Bearum re, cust, sed ut estium sita esseditam, con reptur, adissit ut inctinu llestiaerume lam nus 
consedit est quibus, cus sa quas reperro ma nestemp orrunt quibus endae nieni vene nobis eos 
exceaquodi aliquid quatio int. Ut ut millandae magnati blabori quiae. Nam fugitat fugit uta dem a que 
venim excea nia sed ut dolupta quasperferit acea nus es porro ium rem repernam, voluptati renimol 
orumquia ped que volum sequi dis vel eicium invel imentis viti dolut endi sincitent et hil ipsa volorec 
totatis erateturi sita nes et magnat peres et earchil entionsecta serorum voluptat.

Örebro den 17 februari 2012
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Exempel på brevpapper


