DITT AVTRYCK I VÄRLDEN

Om att testamentera till Hoppets Stjärna

Ditt avtryck i världen
Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss
handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris eller
rymdfärder, utan om enklare, men ändå viktiga händelser som
påverkat och förändrat den värld vi föddes i.
Världen hade inte sett likadan ut idag om du aldrig funnits till.
Våra handingar lämnar avtryck i våra anhörigas och vänners
hjärtan, på vår arbetsplats, i vårt samhälle. Vägarna du gick på,
blomman du vattnade, människorna du kände. Allt detta bär
ditt avtryck och visar att du en gång fanns. Den där pratstunden med grannen verkade kanske inte särskilt storslagen när
den ägde rum, men likväl har den lämnat ett minne av dig hos
någon.
Du lever kvar, även efter din bortgång.
Denna tanke hoppas vi att du bär med dig när du ska skriva
ditt testamente. Förutom anhöriga och vänner kan du även
inkludera ett arbete som ger nya framtidsmöjligheter till barn
som lever i fattigdom. På så vis lämnar du ett extra viktigt
avtryck i den här världen som förändrar människors liv och
samhällen, både idag och i framtiden.

Att skriva ett testamente
Hur gör jag? Vad säger lagen? Vem kan jag be om hjälp? Vad
händer om jag ändrar mig? Frågorna är många och viktiga, det
handlar ju om ditt liv. Ditt sista avtryck i den här världen. Att
allt känns rätt och tydligt är viktigt, främst för dig men även
för dina efterlevande.
I den här broschyren har vi samlat en del information som vi
hoppas kan vara till hjälp för dig när du ska skriva testamente.
Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen
att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan
av den här broschyren.

Varför bör jag skriva testamente?
Ett testamente innebär trygghet och tydlighet, för dig för dina
efterlevande. Här kan du berätta hur du vill att det du efterlämnar ska delas upp och användas. Inga onödiga eller komplicerade frågor behöver uppstå. Detta är särskilt viktigt om du
är ensamstående, samboende, inte har några barn eller har flera
barn från olika relationer.
Oavsett hur din situation ser ut är det klokt att ha något
skrivet. Om du saknar testamente fördelas din egendom enligt arvsrätten. Om du saknar arvingar tillfaller din egendom
staten genom allmänna arvsfonden.

Vem ärver mig?
Du har full frihet att testamentera till vem du vill. Däremot
har dina bröstarvingar alltid rätt till sin så kallade laglott, som
innebär att de har rätt till hälften av dina tillgångar. Bröstarvingar är barn inom eller utom äktenskapet, adoptivbarn, barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.
Om du inte skrivit något testamente går kvarlåtenskapen i
första hand till efterlevande maka eller make. Gemensamma
barn ärver först när båda makarna avlidit. Om du har barn
som inte är gemensamma med din partner, har de rätt till arvet
direkt efter din bortgång. Om du lever i ett samboende måste
du skriva testamente om du vill att din partner ska ärva från
dig.
Om du är ensamstående ärver bröstarvingarna allt. Om du
är ensamstående utan barn ärver dina föräldrar dig. Om du
saknar föräldrar är det syskon och deras bröstarvingar som
ärver dig. I sista hand går arvet till far- och morföräldrar och
deras barn, farbröder, fastrar, mostrar och morbröder. Därefter
upphör arvsrätten.
Om ingen av ovanstående släktingar finns i livet och inget
testamente finns upprättat går hela kvarlåtenskapen till statens
Allmänna Arvsfond.

När, var och hur skriver jag testamente?
Skriv det så snart som möjligt. Oförutsedda händelser kan göra
att du inte hinner med det senare. Självklart kan det ta emot,
det är ju inte en rolig uppgift, men efteråt känns det förmodligen skönt att ha det avklarat.
Vi rekommenderar att du tar hjälp av en juridiskt kunnig person när du skriver, då vet du att allt blir korrekt och giltigt. Gå
till din bank, kontakta en jurist eller begravningsbyrå.
Det finns färdiga mallar att använda sig av som förenklar
skrivandet. Om du ändrar dig kan du gå tillbaka och göra
ändringar.
Förvara testamentet på en säker plats, berätta gärna för anhöriga eller någon vän att det ligger där. Vissa begravningsbyråer
erbjuder kostnadsfri förvaring i bankfack.

Försvinner något i skatt?
Allt du testamenterar till Hoppets Stjärna, om det så handlar
om pengar, fastigheter, värdepapper eller annat, är befriat från
gåvoskatt. Detta innebär att hela summan går direkt till ändamålet.

”Det känns tryggt och bra
att testamentera till
Hoppets Stjärna”
Lena och Janne Eliasson från Varberg har ägnat en stor del
av sitt gemensamma liv åt att resa tillsammans. Under åren
har de delat många spännande och givande upplevelser, men
frågan är om något gjort så starkt intryck som besöket på
Hoppets Stjärnas projekt i Argentina.
Där fick de möta fadderbarnet Maria och se ett arbete som
både imponerade och engagerade. I dag finns Hoppets
Stjärna och Maria med i parets testamente.

Lena, du och din man har beslutat er för att testamentera
till Hoppets Stjärna och ert fadderbarn Maria, varför vill ni
göra det?
Jobbet som Hoppets Stjärna gör i Argentina är helt fantastiskt,
det kunde vi själva se när vi besökte landet för ett par år sedan.
Den lokala personalen lade ner hela sin själ i arbetet som nått
väldigt goda resultat, så det känns väldigt tryggt och bra att
testamentera till Hoppets Stjärna. Vi ville också försäkra oss
om att Maria kommer fortsätta att få stöd under den tid hon
finns vid projektet, även om något skulle hända med oss. Därför skrev vi in henne också.
Vad tycker era anhöriga om att ni testamenterar till
Hoppets Stjärna?
Vi har sagt att vi skrivit på det här sättet och de tycker inte
något ont om det. Tvärtom, faktiskt. Vi har ju inga egna barn
och våra anhöriga finns också med i vårt testamente. Pengarna
går ju till välgörenhet och det tycker nog de flesta bara är positivt.
Men hur går det till rent praktiskt, är det enkelt att testamentera såhär?
Javisst! Det finns färdiga mallar för testamente på banken, vi
gick bara in och berättade att vi ville att en viss procent ska gå
till vårt fadderbarn och att en viss procent ska gå till Hoppets
Stjärna. Det är jätteenkelt och vill man sen göra ändringar så
är det ju bara att gå tillbaka till banken och fixa det. Det är jättebra att man skriver testamente om man har några önskemål,
annars går det ju till allmänna arvsfonden. Då är det ju bättre
att skriva något.

Hoppets Stjärna
Hoppets Stjärna är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen och en kristen värdegrund
där alla människor har samma rättigheter och värde, oavsett
social, etnisk eller religiös tillhörighet. Fattiga barn och deras
närmiljö står i centrum för vårt arbete. Genom våra insatser,
baserade på kunskap, erfarenhet och ett stort hjärta, hjälper vi
dem att utveckla sina inneboende möjligheter så att de själva
kan påverka sina liv och samhället de lever i.
Hoppets Stjärna:
• Ger dagligen närmare 30.000 barn grundläggande skolgång,
näringsrik mat, omsorg och hälsovård.
• Ger stöd till närmare 200 projekt i fem världsdelar.
• Ger stöd till byutveckling som förbättrat levnadsförhållanden
för tusentals barn och vuxna i världens utvecklingsländer.
• Har funnits på plats med hjälp vid över 50 större och mindre
katastrofer.
• Har förändrat livsvillkoren för tiotusentals barn på institutioner i Östeuropa.
• Arbetar för att skapa medvetenhet hos barn och vuxna i Norden om förhållanden i världens utvecklingsländer och Östeuropa

4 vanliga frågor om att testamentera till
Hoppets Stjärna
Hur gör jag om jag vill testamentera till Hoppets Stjärna?
Skriv att du vill att en viss summa, procent eller en viss tillgång
ska gå till Hoppets Stjärna, Sverige. Du kan exempelvis nämna
att du vill att gåvan ska användas ”där den behövs bäst”. Din
gåva kommer att användas till vårt arbete, som varje dag förändrar framtidsmöjligheter för 30 000 barn som fötts in i fattigdom världen över. Kontakta gärna oss för att diskutera detta
närmare.
Kan jag själv bestämma hur pengarna ska användas av er?
Vill du att ditt arv ska användas till ett visst projekt eller land
kommer vi att bemöta dina önskemål så gott vi kan. Kom bara
i håg att samhällen förändras över tid. Det projekt du känner
för idag kanske inte längre är aktuellt den dag du går bort. Det
vanligaste när människor testamenterar till oss är att man inte
låser pengarna till något specifikt land eller projekt så att vi
kan använda pengarna där de behövs bäst för stunden.
Hur vet jag att pengarna används på rätt sätt?
För oss, och för dig som testamenterar, är det väldigt viktigt
att pengarna används som du tänkt dig. Vi kan lova dig att de
pengar du testamenterar till oss går till barn som lever i fattigdom. Med ditt testamente kan du ge hopp och nya framtidsmöjligheter, även efter din bortgång. Förutom vårt löfte
kan vi även hänvisa till de kontrollorgan som garanterar att vi
använder insamlade pengar på rätt sätt.
Kan Hoppets Stjärna hjälpa mig att skriva testamente?
Vi kan ge dig information, tips och råd, men när det gäller
själva skrivandet är det bättre att du kontaktar någon som inte
kan ha något intresse i var du testamenterar dina pengar, som
en bank eller jurist. Annars riskerar vi att det uppstår frågor
kring om vi påverkar människor att skriva på ett visst sätt.
Men vi hjälper dig mer än gärna ta reda på information om
olika arvsfrågor och hjälper dig komma fram till hur dina pengar kan användas på bästa sätt.

Kontakta gärna oss:
Telefon: 0662-461 00
Adress: Hoppets Stjärna
Kärrsjö 136
890 54 Trehörningsjö
Mail: info@starofhope.org
Hemsida: www.hoppetsstjarna.se/testamente
Ett varmt tack till Dig som vill tänka på barnens
framtid när Du skriver Ditt testamente!

