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Så kan en get säkra familjens försörjning
Ny binda ska minska mensfattigdom
Hembesök räddade babyns liv
NY AMBASSADÖR FÖR ERIKSHJÄLPEN

Terese ger röst åt fler
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Livslusten börjar i
en mätt mage
Sverige är i dag ett av världens rikaste
länder. Annat var det när farfar var ung.
Livet var torftigt och hårt. Arbetslöshet, alkoholism och elände präglade
landsbygden och städernas slum, som
exempelvis Haga i Göteborg, Gamla stan
i Stockholm och Söders höjder. Åren då
skördarna slog fel svalt folket. Barnadödligheten var stor och en tredjedel av
Sveriges befolkning emigrerade för att
söka bättre lycka i Amerika.
Vår egen historia, endast ett par generationer bort, är många människors
verklighet i dag. Även om fattigdomen
generellt minskar så är den högst påtaglig i stora delar av världen. Många söker
desperat efter arbete, andra utnyttjas med
usel lön och vidriga arbetsförhållanden.
Barn är mest utsatta, som alltid.
Men, vi vet att förändring är möjligt. Med
rätt förutsättningar
kunde ett litet
köldslaget land
som Sverige resa
sig. Från början
med små steg,
knappt synbara för

ögat. Lite bättre utsäde och odlingsmetoder, grödor som stod emot köld och regn,
djurhållning med bättre avkastning.
En viktig nyckel var att kvinnor fick
egen ekonomi och valde att prioritera barnen. Folkrörelserna gjorde sitt,
arbetare fick bättre villkor, nykterhetsrörelsen bromsade dryckenskapen och
väckelserörelsen lyfte människor ur
rännstenen. Till detta kom folkskolereformen, kvinnors rösträtt och jämställdhet,
pensionssystem och allt finmaskigare
socialt skyddsnät.
Det är denna resa vi ser framför oss när
Franceline och hennes familj i Burkina
Faso visar sina hönor. Livet förändras,
sakta och säkert! Livslusten kommer
tillbaka! Hoppet spirar! Samma sak sker
på andra håll i världen. I Rumänien har
vi startat flera småindustrier, i Kambodja driver kvinnor små affärsrörelser, på
landsbygden i Bangladesh mötte jag en
kvinna som höll igång flera hushåll genom att köpa upp och sälja ägg vidare.
Erikshjälpens vision är en förändrad
värld där barns drömmar får liv. Men barnens drömmar börjar med mat i magen.
Då kommer snart lusten till förändring
och hoppet om en ljus och bättre framtid.

Daniel Grahn

Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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SPACERPAD: Det smarta mensskyddet
ska få fler flickor till skolan
TEMA FÖRSÖRJNING: ”Nu har jag råd
att betala barnens skolavgifter”
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KRÖNIKA: ”Vi måste tänka på vad det vi gör får
för konsekvenser för andra”
ENGAGEMANG: Spring för välgörenhet i
Helsingborg Marathon

NYFIKEN PÅ: I mötet mellan musik och
människor mår Terese Fredenwall som bäst
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen
kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv,
både nu och i framtiden.
Arbetet pågår i 17 länder, inklusive
Sverige, tillsammans med ett 70-tal
lokala partnerorganisationer och med
fokus på barns rätt till utbildning, hälsa,
trygghet och skydd samt fritid.
Barnen och deras familjer involveras
och de är själva med och förändrar sin
vardag, nu och framåt. Erikshjälpen
startades av Erik Nilsson när han själv
var ett barn.
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INBLICK

Sojab
Att hålla rent tycker Sojab Mia Mohammad är viktigt. Han är
nio år och bor i byn Shidhai char i norra Bangladesh. Området
där Sojab bor består av sandöar i ett floddelta och många
familjer på öarna lever under mycket knappa förhållanden.
Tillsammans med partnerorganisationen Friendship jobbar
Erikshjälpen för att barnen i området ska få tillgång till utbildning och skolan där Sojab går stöttas av Erikshjälpen.
I skolan har Sojab och de andra eleverna ett projekt som heter
Ren skola, där några barn varje månad får ett extra ansvar för
att ta hand om miljön i och runt skolan. De vattnar exempelvis
de träd och växter som finns på skolgården och plockar skräp
om det behövs.
– Jag tycker att det är ett bra projekt, som gör att man tänker
mer på miljön och hur man ska göra för att hålla rent både i
skolan och hemma, säger Sojab.

Jag har lärt mina föräldrar om hur
viktigt det är med miljön och att ta
hand om träden i vår närhet.
FOTO: ELLEN JAKOBSSON
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Se hur den
smarta bindan
fungerar på
erikshjalpen.se

Binda ska minska mensfattigdom
En återanvändbar binda som är lätt att
hålla ren – kan den minska mensfattigdomen i världen? Det hoppas forskarna
Karin Högberg och Lena Berglin som
utvecklat en helt ny typ av binda, som i
samarbete med Erikshjälpen nu ska
testas av 300 skolflickor i Kenya.
Mensfattigdom beräknas drabba en
halv till en miljard flickor och
kvinnor världen över. Att inte ha
tillgång till mensskydd gör att många
flickor stannar hemma från skolan
när de har mens. Samtidigt är mens
starkt kopplat till stigma och tabun
och många lider i tysthet.
– Att leva med skam och förnedring är en känsla som av människor
skattas värre än smärta. Kan vi bidra
till att flickor och kvinnor slipper
känna denna känsla och istället kan
känna en värdighet, så är det i sig
värt mycket, säger Karin Högberg,
forskare vid Högskolan i Borås.
Idén om en återanvändbar binda
föddes i hennes huvud under en resa
till Kenya för sju år sedan, då hon
slogs av hur bristen på såväl toaletter,
sopsortering och privata utrymmen
skapade en stor problematik för
flickor och kvinnor att sköta sin
menstruation på ett bra sätt. Det,
tillsammans med det faktum att 65
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procent av landets kvinnor inte har
råd att köpa mensskydd, utan istället
använder allt ifrån tygtrasor till löv
för att absorbera blodet, fick den
nydoktorerade forskaren att formulera en frågeställning: Går det inte att
göra ett hygieniskt och återanvändbart mensskydd?
Sedan 2015 har hon
arbetat aktivt med att ta
fram produkten,
tillsammans med
textilforskaren Lena
Berglin. Resultatet blev
Spacerpad, en binda i
flera lager textil med små
hål där blodet rinner ner,
vilket gör att ytan hålls torr så länge
bindan inte blir överfull. Bindan är
samtidigt lätt att tvätta och torkar
snabbt.
Bindan har samma funktion som en
menskopp – det vill säga att den
fungerar som en behållare av
mensvätskan istället för att absorbera den– med den skillnaden att den
används utanpå och inte inuti
kroppen.
– Menskoppen är en fantastisk
produkt men det är långt ifrån alla
som är bekväma med att använda
den. Det kan både finnas kulturella

skäl till det men också att man som
flicka och kvinna bara i sig själv kan
känna ett stort motstånd mot att föra
in något så stort i sin kropp.
Våren 2019 deltog 30 kenyanska
kvinnor i ett första användartest;
kvinnor från olika miljöer och med
olika förutsättningar vad gäller
tillgång till vatten och sanitet.
Testet föll väl ut och nästa steg
blir nu att testa produkten i
betydligt större omfattning.
300 flickor ska genom
Erikshjälpens partner ICL i
Kenya under sex månaders tid
ingå i en testpanel.
– Målet är att ha tillverkning i
Kenya och med hjälp av ICL hitta
affärsmodeller så att produkten kan
distribueras och nå den enskilda.
Planen är också att ha produktion i
Sverige så att distribution kan ske till
fler länder.
– Det här är en spännande och
viktig innovation med potential att
förändra livet för flickor och kvinnor
i utsatta situationer. Vi ser fram emot
att vara delaktiga i utvecklingen och
testningen av Spacerpad, säger Ola
Olsson, vid Erikshjälpens internationella programavdelning.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: PRIVAT

TEMA: FÖRSÖRJNING
TEMA: ATT SK APA MOTSTÅNDSKRAFT

Hönor ger
hopp om
framtiden
En höna ger inte barn skolgång. Några getter eller får hindrar inte
barnarbete. Men de kan vara helt avgörande för att fattiga mammor
och pappor ska kunna skicka sina barn till skolan istället för till
fabriken eller gruvschaktet. “Nu vågar jag vara optimistisk gällande
framtiden för mina barn”, säger Animata Ouedraogo i Burkina Faso
som fått tre djur genom stöd från Erikshjälpen.
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INGEN
FATTIGDOM

Fattigdom hotar
barns rättigheter
Fattigdom leder ofta till att
barns rättigheter kränks.
Barnen tvingas jobba istället
för att gå i skolan, flickor
gifts bort, det saknas pengar
till vård och kanske lämnas
barnen till ett barnhem där
föräldrarna tror att de ska få
det bättre.
Genom att stärka familjer
och ge dem nya möjligheter
till försörjning skapas större
förutsättningar för att barn
ska få sina rättigheter tillgodosedda, en trygg uppväxt
och att barnen får vara barn.

D

et hörs ett mjukt kacklande
från familjen Paguindbambas gård. Yngsta
dottern Franceline
kommer fram med en
unghöna i famnen, som
hon stolt visar upp. Hönan är en av många
kycklingar som kläckts på gården den
senaste tiden.
– Vår familj är gladare nu än vi var förut,
säger pappa Amado Paguindbamba.
Byn där familjen bor ligger i Burkina
Faso, i ett område på landsbygden där de
flesta livnär sig på odling och boskapsskötsel. Amado och hans fru Clementine
har tidigare försörjt sig på att odla grönsaker, framför allt tomater, men på senare
år har området drabbats hårt av torka. De
förut ganska regelbundna regnperioderna
har blivit oberäkneliga och allt kortare.
– Odlingssäsongen kommer igång senare eftersom det är så dåligt med regn. Det
är brännande hett varje dag. Ibland känns
det som att solen har kommit närmare
våra huvuden, säger Amado.
När torkan slog till kunde Amado och
Clementine inte odla tillräckligt med
grönsaker för att försörja familjen. Den
lilla inkomst de fick räckte inte ens till
de mest grundläggande, dagliga behoven
och definitivt inte till avgifter kopplade till
barnens skolgång.
– Många familjer här i området har blivit mer sårbara, både när det gäller hälsa
och tillgången på mat. Mycket boskap
har dött på grund av vattenbrist och vissa
sjukdomar har också börjat spridas på
grund av torkan, säger Amado.
I kommunen Arbollé, där familjen Paguindbamba bor, arbetar Erikshjälpen
tillsammans med den lokala partnerorganisationen ODE i ett resiliensprojekt, som
handlar om att stärka familjers kapacitet

För en tid sedan
hade vi råd att köpa nya
kläder till alla barnen
att klara av kriser, naturkatastrofer och
klimatförändringar. Att hjälpa föräldrar
hitta nya försörjningsmöjligheter är en
viktig del, inte bara för att familjer ska få
mat på bordet utan också för att slå vakt
om barns rättigheter. Fattigdom kan leda
till att barn tvingas arbeta, att döttrar gifts
bort tidigt, för att trygga deras framtid

6

och också få färre munnar att mätta. Då
går barnen miste om sin barndom och sin
skolgång. I dag är det bara 53 procent av
barnen i Arbollé som går kvar i skolan när
de fyller tio år.
Familjen Paguindbamba är en av 200
familjer som fått stöd genom projektet.
– Min familj fick nio hönor och en tupp.
Sedan dess har hönorna fått kycklingar
och jag har kunnat sälja runt 60 av dem.
Inkomsten har gjort att jag har råd att
betala barnens skolavgifter och för en tid
sedan hade vi råd att köpa nya kläder till
alla barnen, säger Amado.
Äldsta sonen Oumarou, 13 år, berättar att
alla syskonen går i skolan eller förskolan,
utom Hermann och Franceline som är för
små. Han tycker bäst om idrotten och de
kulturella inslagen i skolan.
– Jag gillar att spela fotboll och att dansa. Mattelektionerna är svåra, så dem tycker jag inte så mycket om, säger Oumarou.
– Jag tycker att det bästa med skolan är
att träffa kompisar och att läsa. Jag tycker
om att läsa berättelser, säger Honorine, 9
år.
Pappa Amado och mamma Clementine fortsätter att odla grönsaker, men
uppfödningen av kycklingar har blivit en
mycket viktig del av familjens inkomst. De
behöver inte längre oroa sig för om maten
ska räcka eller hur barnen ska klara sig.
Amado och Clementine har fått utbildning
i hur man bäst tar hand om hönor, hur
man kan använda hönsgödsel till odlingarna och om alternativa grödor som inte
behöver lika lång tid på sig för att växa
klart – och därför hinner skördas även om
odlingsperioden blir kort.
– Nya odlingstekniker tillsammans med
hönsuppfödningen gör att vi kan klara oss
bättre i framtiden. Jag drömmer om att
utöka hönsuppfödningen så att jag kan ha
råd att låta barnen studera vidare. Och jag
har också som mål att hjälpa mina två bröder att komma igång med djuruppfödning,
säger Amado Paguindbamba.

Andelen människor som lever i extrem
fattigdom har minskat stadigt de senaste
decennierna, men fortfarande tvingas cirka tio procent av världens befolkning klara
sig på mindre än 1,90 dollar om dagen, enligt Världsbanken. Störst andel människor
som lever i fattigdom finns i Afrika, söder
om Sahara. Att leva i fattigdom är särskilt
förödande för barnen. Med fattigdom följer
ofta undernäring, sjukdomar, brist på rent
vatten, utebliven skolgång, maktlöshet och
en ökad risk att bli utsatt för utnyttjande
och övergrepp.

TEMA: FÖRSÖRJNING

Tidigare var odlingen familjen
Paguindbambas enda inkomstkälla.
När torkan drabbade
bildtext
deras by blev vardagen svår,
med brist på det mesta. Då fick
familjen nio hönor och en tupp.
“Med hönsuppfödning som
komplement till odlingen har
våra levnadsvillkor förbättrats,
i synnerhet för barnen”, säger
pappa Amado Paguindbamba.
FOTO: ODE

– Fattigdom gör att barns utveckling
hämmas på många olika sätt och
hindrar barn att få sina rättigheter
tillgodosedda. Barndomen är viktig
för resten av livet och den kommer
inte igen. Om ett barn har missat
hela sin skolgång är det sällan barnet
får en andra chans att tillgodogöra
sig grundläggande utbildning. Då
är risken stor att barnet också som
vuxen kommer att leva i fattigdom,
med begränsade möjligheter att
kunna påverka sitt liv och välja sin
framtid, säger Anna- Lena
Gell, Erikshjälpens
programkoordinator för
Västafrika.
Att bekämpa fattigdom är viktigt för att

barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Och att barn får sina rättigheter tillgodosedda är viktigt för att
bekämpa fattigdom – eftersom det
ger barnen bättre förutsättningar att
bryta den onda spiralen av fattigdom
och så småningom ge sina eventuella
barn en tryggare uppväxt. Föräldrar
eller vårdnadshavare ska stötta sina
barn i att få rättigheterna uppfyllda,
det säger barnkonventionens femte
artikel.
När Erikshjälpen ger stöd till familjer för att hjälpa föräldrar hitta nya
vägar till försörjning sker det alltid
som en del av ett större arbete.
– Det är viktigt att de inkomsthöjande insatserna kommer barnen till
del och det sker inte per automatik

bara för att en familj får till exempel
hönor eller getter, säger Anna-Lena
Gell.
I värsta fall skulle den nya inkomsten istället kunna användas till att
köpa alkohol eller onödiga prylar.
Därför är en viktig del av ett försörjningsprojekt att också öka kunskapen om barns rättigheter bland
föräldrar.
– Genom utbildning och nära uppföljning av stödet till familjerna börjar
fler vuxna se värdet av och prioritera
barns rätt till exempelvis utbildning,
säger Anna-Lena Gell.
I Arbollé i Burkina Faso har barnrättskommittéer startats i fyra olika
byar, med syfte att arbeta för att barns
rättigheter tillgodoses. I barnrätts-
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"Jag kände en stor lättnad när jag
fick möjlighet att vara med i det här
projektet. Jag fick två tackor och en
bagge. Nu har jag sju djur och snart
kommer jag kunna sälja några av
dem", säger Animata Ouedraogo.
FOTO: ODE

klubbar får också barnen lära sig om
sina rättigheter.
För att stötta de mest utsatta hushållen görs också insatser för att förbättra tillgången på vatten i området
och för att familjer själva ska kunna
lagra vatten.

Just bristen på vatten är något som
satt djupa spår hos familjen Ouedraogo som också bor i Arbollé kommun. När jordbruket inte längre gav
tillräckligt för familjen att leva på

Det sker en
utvandring från det
här området nu
gav sig pappa Salif av till Elfenbenskusten för att söka arbete. Mamma
Animata tar nu själv hand om hennes
och makens tre barn plus tre bonusbarn som blivit en del av familjen
efter att deras mamma, en släkting
till Animatas man, dog.
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– Det sker en utvandring från det här
området nu. Män, speciellt yngre, ger
sig iväg i hopp om att hitta bättre förutsättningar för jordbruk eller annat
jobb. De senaste årens torka har gjort
att skördarna här blir allt för små och
våra vattenkällor torkar upp inom tre
månader efter regnperioden, säger
Animata.
Hård vind i samband med kraftigt
regn efter en längre periods torka
har också gjort att en del grödor helt
förstörts och att bostäder skadats.
Animata Ouedraogo har haft många
anledningar att oroa sig över barnens
framtid.
– Jag kände en stor lättnad när jag
fick möjlighet att vara med i det här
projektet. Jag fick två tackor och en
bagge. Nu har jag sju djur och snart
kommer jag kunna sälja några av
dem. Det är också så att djuren förser
mig med gödsel som jag kan använda
i odlingarna, berättar hon.
Tack vare stödet från Erikshjälpen och ODE har Animata nu två
inkomstkällor, vilket gör henne
mindre sårbar nästa gång odlingarna
påverkas negativt av torka eller hård

vind. Men de nu sju djuren är mer än
bara en inkomstkälla. De är också
hopp. Hopp om en framtid för barnen,
hopp om en framtid som inte innebär
fattigdom och en daglig kamp för
överlevnad. Hon har inga stora drömmar för egen del, Animatas drömmar
gäller de sex barnen.
– Jag vet att de hoppas på ett
bättre liv än det de har nu. Om de
lyckas med sina studier så tror jag att
de har möjlighet att skapa sig andra
levnadsvillkor än de nuvarande. Jag
hoppas att mina barn ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar,
säger hon.

I en annan del av världen, i Rumänien, arbetar Erikshjälpen också för
att stärka barns rättigheter genom
att hjälpa föräldrar hitta nya försörjningsmöjligheter. Här är det inte
torka eller naturkatastrofer som gör
att barn växer upp i fattigdom under
otrygga förhållanden och missar
skolgången, utan det utanförskap
som den romska befolkningen lever
i och som pågått i generation efter
generation. Liksom i Burkina Faso är

TEMA: FÖRSÖRJNING

Självhjälpsgrupp
prioriterar utbildning

Utanförskap i generationer gör att många romska
familjer i Rumänien lever i fattigdom. Genom det
sociala företaget Dece kan romska föräldrar få
anställning för att tillverka tyg- och läderprodukter.
Ance Mӑrgelat trivs med sitt jobb. “Det betyder att
jag kan skapa en framtid för mina barn.”
FOTO: SAMUEL ÅHL

det viktigt att bekämpa fattigdomen för
att fler barn ska få sina rättigheter till
godosedda – och att ge barn det de har
rätt till för att bryta den negativa spiral
av fattigdom som stora delar av den
romska befolkningen lever i. Insatserna ser lite annorlunda ut men även
här är en viktig del att öka föräldrarnas kunskap och förståelse för barns
rättigheter, så att inkomsterna gynnar
barnen.
Tillsammans med partnerorganisationen Networks arbetar Erikshjälpen
för att ge romska föräldrar möjlighet
att få en anställning. Bland annat
finns företaget Dece, där romer skapar
textil- och läderprodukter som säljs ute
i Europa. Ance Mӑrgelat är en av dem
som har fått jobb på Dece och som nu
är med och utvecklar de nya produkterna.
– För mig betyder det att jag kan
skapa ett bättre liv för mina barn, att
skapa en framtid för dem. Jag jobbar
för att få en inkomst för våra barn,
säger hon.
I det sociala företag som drivs av
organisationen Kenosis, som Erikshjälpen stöttar, tillverkas efterfrågade

träprodukter som skärbrädor och
möbler.
– Jag tycker om att jobba här, säger
Virgil Boca.
– Innan behövde jag åka iväg mycket
men nu kan jag stanna här. Jag har
fem barn och nu kan jag vara här där
de behöver mig. Jag mår bra när jag
kan vara nära min familj.
Att ha en anställning och vara bra
på något, att tillverka en produkt som
är efterfrågad – det ger också något
som är lika viktigt som pengar till
hushållet; en känsla av värdighet och
självaktning.
– Det viktigaste är kanske inte att en
möbel kommer fram, utan att vi lär oss
att skapa en fantastisk plats tillsammans. Vi gör inte det här för romerna,
utan tillsammans med romerna och då
är det helt nödvändigt att det bygger
på att vi gör det tillsammans, för en
framtid tillsammans. Då gör vi skillnad
på lång sikt, också för kommande generationer, säger Andreas Samuelsson,
som arbetar för Kenosis.
TEXT: SOFIA DENZLER, PATRICIA FRANZÉN

"Jag gick aldrig i skolan men samhället var enklare då. Nu har samhället
förändrats och min dotterdotter skulle få det mycket svårare än vad jag
hade det om hon missar skolgången.
Utan utbildning är man ingenting i
dag men med utbildning kan man
få ett jobb och en ljusare framtid.
Barnens utbildning prioriteras högt
när det gäller vilka utgifter vår grupp
har", säger Peter Musau, 86 år,
morfar till Faith och medlem i Tei
självhjälpsgrupp i Kenya, som Erikshjälpen stöttar, där den huvudsakliga
inkomstkällan är hönsuppfödning.

Många gav getter
i julklapp
Erikshjälpens julkampanj 2019
uppmuntrade
till att ge bort
getter, höns och
lärare i julklapp
– för att bidra till
arbetet för barns rättigheter. Det blev en hel del
Erikshjälpen-klappar under
granarna vilket gör att fler familjer får
en bättre försörjning och att fler barn
får tillgång till skola.

Så kan du hjälpa
GE MÖJLIGHETER
TILL FÖRSÖRJNING

Genom att ge en gåva till Erikshjälpens
arbete för barns rättigheter bidrar du
till att hjälpa familjer hitta nya vägar till
trygg försörjning.
• Swisha en gåva till 900 92 83
märk FÖRSÖRJNING
• Ge en gåva via vår hemsida:
erikshjalpen.se/ge
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3
eller bg: 900-92 83
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Vitryssland blir
officiellt Belarus
Den svenska regeringen överger officiellt
benämningen Vitryssland och kommer istället
att använda sig av namnet Belarus. Rent
språkligt innebär det att man går ifrån en benämning som kan associeras med Ryssland
och bytet blir ett erkännande för det belarusiska civilsamhället och folket som länge velat
framhäva sitt lands nationella identitet och
suveränitet.
Landet erkändes som självständigt efter Sovjetunionens fall
1991. Erikshjälpen, som
sedan länge arbetar
här, gick redan för tre
år sedan över till att
benämna landet
Belarus.

1 500

Så många bilder finns i genomsnitt på en
brittisk femåring på internet. Att dela bilder på sina barn utan att ha fått barnens
samtycke är ett så vanligt förekommande
fenomen att det till och med fått ett eget
ord, så kallat “sharenting”. Ordet kommer
från engelskans “sharing”, delning, och
“parenting”, föräldraskap/uppfostran.
KÄLLA: NOMINET

Barnkonventionen
firades med pompa
och ståt
Den 20 november fyllde barnkonventionen
30 år – vilket firades med pompa och ståt
på Erikshjälpens huvudkontor i Huskvarna.
Landshövding Helena Jonsson, (t h), höll ett
högtidstal till barnkonventionen och på plats
fanns också sjukhusclownerna Dr Lowe (på
bilden) och Plopp för att mingla med och
sprida glädje bland besökarna. Samma glädje
som de till vardags sprider bland barn på sjukhus, ett arbete som stöttas av Erikshjälpen.

Dags att nominera Årets Erikshjälte
Känner du någon litet som gjort
något stort – för någon annan? Då
kan du nominera honom eller henne
till utmärkelsen Årets Erikshjälte.
Med utmärkelsen vill Erikshjälpen
uppmuntra och uppmärksamma
barns engagemang. Kompisar, ledare,
föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare
– alla kan nominera. Vinnaren tillkännages i samband med att Eriksdagen
firas lördagen 25 april i Erikshjälpen

Second Hands butiker.
Priset delades ut för första gången
förra året och gick då till klass 6A och
6B på Lundbyskolan i Örebro som
efter att två klasskompisars mamma
gått bott i cancer valde att skänka sin
hopsparade klasskassa till lekterapin
på Universitetssjukhuset i Örebro.
Nominera nästa hjälte redan i dag
men allra senast 22 mars på erikshjalpen.se/hjalte

Mor- och farföräldrar
löser barnomsorgen
Hur mycket tid är en mor- eller
farförälder beredd att lägga på att ta
hand om sitt barnbarn? I Kina: väldigt
mycket. Barnomsorgen i landet är
dåligt utbyggd och en plats på ett bra
daghem kostar omkring 8 000 svenska
kronor – i månaden. När föräldraledigheten tar slut efter runt fyra månader
blir lösningen för många kinesiska
småbarnsfamiljer därför att ta hjälp
av mor- eller farföräldrar. Eftersom
pensionsåldern i Kina är låg, män går i
pension vid 60 års ålder och kvinnor vid
55, har de ofta både tid och ork.
KÄLLA: DN

”Det är en glädjens dag för
alla flickor och för alla som
vill deras bästa.”
Anna Henga på en av Tanzanias största människorättsorganisationer, the Legal and Human Rights Centre
(LHRC), när det stod klart att landet förbjuder barnäktenskap. Tidigare har flickor, till skillnad från pojkar, kunnat
gifta sig från 15 år. Men enligt den nya lagen måste man
även som kvinna ha fyllt 18 år för att kunna gifta sig.
KÄLLA: OMVÄRLDEN
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KRÖNIK A

Forskning ger hopp
om en framtid
För snart tre år sedan gick jag in rollen
som humanitär koordinator på Erikshjälpen. Snabba insatser som fokuserar på
att rädda liv och lindra nöd var då ett nytt
fokusområde för mig.
Det var spännande men ganska snart
kände jag en frustration. Borde verkligen
så många människor runtom i världen behöva drabbas så hårt som de gör när torka
eller översvämningar inträffar? När jag
senare samma år besökte norra Kenya, där
torkan slagit till flera år i rad, och människorna knappt hade mat eller vatten för
dagen, växte frustrationen än mer. Visst
måste vi kunna jobba på fler fronter så att
människor inte ska drabbas lika hårt varje
gång? Jag ville lära mig mer om detta, om
hur en kan arbeta med människor för att
de bättre ska kunna hantera förändringar,
långsamma processer likväl som plötsliga
chocker. Frustrationen, i kombination med
en längtan efter mer kunskap, tog mig till
Stockholm Resilience Centre och masterprogrammet inom socialekologisk
resiliens.

Borde så
många drabbas
så hårt?
Vi lever i en föränderlig värld, i vilken
en del människor påverkas mycket av
händelser och processer som sker, medan
andra har en större förmåga att anpassa
sig och därmed inte känner av konsekvenserna på samma sätt. De flesta av oss som
bor i Sverige har bra förutsättningar för att
kunna leva våra liv på mer eller mindre
samma sätt oavsett vår omvärld. För andra
blir det svårt att ens tillfredsställa sina
basala behov när världsmarknadspriset
höjs, översvämningen slår ut hela skörden
eller när torkan biter sig fast för tredje året
i rad.

Inom Erikshjälpen arbetar vi, tillsammans
med våra lokala partnerorganisationer,
för att applicera ett resilienstänk i våra
projekt eftersom vi vet att barns tillgång
till sina rättigheter påverkas negativt när
katastrofer eller andra förändringar sker
och familjer och lokalsamhället måste
fokusera på att skaffa mat eller säkra
försörjningen.
Att stärka resiliensen handlar om att
öka människors förmåga att stå emot
chocker, anpassa sig till nya omständigheter och skapa motståndskraft. Det kan till exempel handla
om att ett lokalsamhälle vet vad
de ska göra om en översvämning
sker eller att en familj lär sig odla
olika typer av grödor som bättre
klarar torka. Efter sex månader på
programmet på Stockholm Resilience Centre har min frustration nu
börjat övergå i inspiration. Det finns
så mycket forskning, både på global
och lokal nivå, och många forskare
arbetar, precis som Erikshjälpen, tillsammans med lokalsamhällen i den
här processen. Forskning öppnar nya
möjligheter och dem ser jag fram emot
att få ta med till Erikshjälpen och våra
partners när min djupdykning är över.
Samtidigt känner jag mig än mer
övertygad om att Erikshjälpen och andra
aktörer som arbetar med internationellt
utvecklingssamarbete inte kan lägga allt
ansvar på att människor som lever i riskzonen ska öka sin kapacitet och förändra
sitt sätt att leva för att stå bättre rustade
inför de förändringar som sker. Vi måste
själva i varje handling tänka på vad det
vi gör får för konsekvenser för andra och
konstant försöka förbättra våra rutiner för
att göra ett så litet avtryck på vår planet
som möjligt.

MÄRTA JACOBSON
Bor: Stockholm.
Ålder: 35 år.
Familj: Världens bästa!
Gör: Programkoordinator på Erikshjälpen. Just nu tjänstledig för att
läsa en master i socialekologisk
resiliens för hållbar utveckling vid
Stockholm Resilience Centre.
Drömmer om: En trädgård med ett
mangoträd.

marta.jacobson@eriksdevelopment.org
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Ett hembesök
räddade
Yogesh liv
20 dagar efter födseln vägde Yogesh bara 1,5 kilo och hans tillstånd
var mycket allvarligt. Tack vare Erikshjälpens partner EFICOR fick han
komma till Khandwa sjukhus för vård och hans mamma Janu fick lära
sig om vikten av amning. Efter fyra månader väger Yogesh nu 3,2 kilo
och mår bättre och bättre.
I den del av Indien där Yogesh och
hans familj bor är undernäring ett
stort problem bland små barn. Här arbetar Erikshjälpen genom partnerorganisationen EFICOR i ett projekt för
att förbättra barn- och mödrahälsa,
stärka barns rättigheter och ge familjer bättre möjligheter till försörjning.
Projektet inleddes under 2019 och
berör 111 byar i området Pandhana i
Khandwa district.
Projektet har flera olika delar. En
del handlar om gruppsamtal och
samlingar med bland annat gravida
kvinnor, tonårstjejer och ammande
mammor där de får lära sig om och
diskutera till exempel vilka fördelar
som finns med att göra hälsokontroller under och efter graviditeten och
att vaccinera sina barn.
En annan viktig del är hembesök
och personliga möten. Under första
halvåret 2019 träffade EFICOR 601
gravida kvinnor genom projektet. Det
upptäcktes att 157 av dem hade för
låg nivå av järn i blodet och kvinnorna hänvisades vidare till sjukvården.
80 barn hänvisades också vidare till

sjukhus efter EFICOR:s hembesök,
på grund av till exempel låg vikt, att
barnen varit väldigt passiva eller haft
hög feber.
Det var vid ett sådant hembesök
som Yogeshs tillstånd upptäcktes.
Yogeshs familj bor i djungeln och
håller sig oftast borta från byarna i

Vi är glada
över att vår son
växer och återhämtar sig
området. Därför föddes Yogesh hemma, utan tillgång till vård. Yogeshs
föräldrar gjorde det de trodde var det
bästa för sin son, men de saknade
rätt kunskap. De sökte inte vård och
eftersom familjen bor i djungeln fick
de inte några hembesök av hälsoarbetare eller någon representant från
barnomsorgen i området.
När EFICOR:s personal besökte

familjen, då Yogesh var 22 dagar
gammal, upptäckte de genast att
läget var mycket allvarligt. Yogesh
vägde alldeles för lite och var döende.
Personalen försökte övertyga mamma Janu att ta sonen till sjukhus,
men hon frågade vem som då skulle
ta hand om de övriga tre barnen. Så
småningom förstod hon dock hur allvarligt Yogeshs tillstånd var och hon
bestämde sig för att lita på EFICOR
och följa med till sjukhus.
När Janu kom hem med Yogesh
igen fick hon rådgivning och uppmuntran att amma Yogesh varannan
timma. Tillsammans med medicin
gjorde det att Yogesh började må
bättre och öka i vikt.
– Vi är glada över att vår son växer
och återhämtar sig, säger mamma
Janu som också är tacksam för den
hjälp och kunskap hon fått av EFICOR
– som var avgörande för Yogesh liv.
TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: EFICOR
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ENGAGEMANG

Erikshjälpen
har funnits med
hela livet

Margareta Pettersson fick sitt
första jobb (bilden nedan) hos
Erik Nilsson i Ruda. Nu är hon
volontär på Erikshjälpen Second
Hand i Jönköping.

Nu är cirkeln sluten
för Margareta
Sommaren 1956 fick Margareta
Pettersson sitt allra första jobb – hos
ingen mindre än Erik Nilsson i Ruda.
I dag, mer än 60 år och ett helt yrkesliv
senare, är hon på sätt och vis tillbaka
där hon började. Den här gången som
butiksvolontär.
Det är onsdag eftermiddag när vi träffar Margareta Petterson i Erikshjälpen Second Hands butik i Jönköping.
Hon har precis räknat färdigt kassan
från gårdagens försäljning.
– Jag har alltid gillat siffror. Jag
tycker om att stå i kassan, men arbetet med att räkna den efteråt är ännu
roligare, ler hon.
Erikshjälpen har funnits med länge
i Margaretas liv. Hon är uppvuxen i
samma församling som grundaren
Erik Nilsson och redan som 16-åring
började hon jobba i hans verksamhet,
som då var i sin uppstartsfas.
– Jag hade just tagit realen när Erik
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frågade om jag kunde hjälpa honom
med en del administrativt arbete. Så
på förmiddagarna arbetade jag i skomakartorpet där Eriks familj bodde
och Erik hade sin verksamhet. Jag
skrev brev till olika sjukhus för att ta
reda på om det fanns några barn som
Erik skulle kunna skicka leksaker till.
Jag var också med och distribuerade
tidningen ”De sjukas vän”.
Margareta arbetade ungefär ett år i
verksamheten.
– Erik hade tidigt stora visioner,
men det var inte många som trodde
att det skulle bli något av honom.
Tänk att Erikshjälpen började i de där
två rummen i skomakartorpet och
har vuxit till det som finns i dag, det
är en fantastisk utveckling!
Efter ett långt arbetsliv, där Margareta arbetat med administration,
löner och ekonomi, är hon nu med
och fortsätter att förvalta det Erik
startade.

– Nu tycker jag att cirkeln
har slutits. Jag är tillbaka där jag
började! Att vara volontär på Erikshjälpen Second Hand känns roligt
och meningsfullt, säger hon.
Och Erik Nilssons vision – den bär
hon med sig.
– Utgångspunkten för Erik var
barnen och det finns fortfarande
många barn och familjer som far
illa. Vi får aldrig glömma det! Ju mer
pengar vi får in, desto mer kan vi
göra för dem.
TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

Spring för välgörenhet
i Helsingborg Marathon
Är 2020 året du för första gången
ska springa ett maraton, en halvmara
eller en mil? Då kan dina löpsteg
samtidigt bidra till att fler flickor i
Kenya får gå i skolan! Lördagen den
5 september arrangeras Helsingborg
Marathon – i år med möjligheten att
springa för välgörenhet tillsammans
med Erikshjälpen.
– Vi brinner för välgörenhet och är
väldigt stolta över det här samarbetet. Det känns både viktigt och
roligt, säger Fredrik Wikerberg, en
av arrangörerna bakom Helsingborg
Marathon.
Helsingborg Marathon har
arrangerats sedan 2014 och lockar
årligen drygt 3 000 löpare. Som
deltagare kan man välja att springa
hela sträckan, (4,2 mil), halva (2,1
mil) eller ställa upp med ett två-,
tre- eller fyrmannalag i stafetten
(4,2 mil).
När löparfesten nu återkommer
för sjunde året i rad är det i samarbete med Erikshjälpen, till förmån
för flickors rätt till utbildning.
– Det känns väldigt spännande
att få göra det här tillsammans med
Helsingborg Marathon. Vi delar

ambitionen om att göra gott, säger
Daniel Måledal, ansvarig för företagssamarbeten på Erikshjälpen.
Det kommer att vara möjligt att
springa som välgörenhetslöpare på
alla distanser, mot en extra kostnad
utöver ordinarie startavgift. Dessutom kommer Helsingborg Marathon
att gå in med 100 kronor för varje
person som springer för välgörenhet.
Varje löpsteg bidrar därmed till
att fler flickor i Kenya får möjlighet
att gå i skolan. Utbildning gör att
barnäktenskapen minskar, att flickor vågar stå upp för sig själva och
vågar drömma om en framtid – i ett
samhälle där de tas på allvar.
– Att springa Helsingborg Marathon tillsammans med kollegor eller
kompisar kan vara en rolig utmaning, samtidigt som man är med
och gör världen lite bättre och ger
trygghet och hopp till framtidens
flickor i Kenya. Det är en chans att
både utmana sig själv och samtidigt
svettas för en god sak, säger Daniel
Måledal.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: HELSINGBORG MARATHON

Tack
för er
julgåva!
Många företag valde 2019 att
ge sin julgåva till Erikshjälpens
arbete för en hållbar värld för
barnen – dagens och morgondagens. Det är vi så glada och
tacksamma för, tack!

Effect Reklambyrå AB
Fogmaker International AB
Hagagruppen AB
Stålgross i Sverige AB
Café Bar Sverige AB
Alois Assistans AB
Elphan AB
Displaybyte Sverige AB
Säkra Vetlanda AB
Karosseriteknik i Jönköping AB
JPS Konsult i Vrigstad AB
Anderssons Mekaniska AB
Mariestads Kökscenter
Elteknik & Konstruktion i Stockaryd AB
Framtiden Skog i Sverige AB

Spring för
välgörenhet –
så funkar det
Anmälan görs på
helsingborgmarathon.se.
Välj vilken distans du vill
springa och välj sedan
välgörenhetsalternativet.
Loppet hålls lördagen
5 september.
Anmälan stänger 23
augusti – men anmäl
dig redan i dag och kom
igång med löpningen!

BSV Arkitekter & Ingenjörer AB
Sandgrens Lastpall AB
Business Event Network Sverige AB
Dunke Design AB
Emprender AB
SoliBer Ingenjörer AB
Eventkraft AB
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NYFIKEN PÅ

TERESE FREDENWALL, NY AMBASSÖR FÖR ERIKSHJÄLPEN

”Mening är vik
än framgång”
Sången är ett verktyg för berättelserna. Scenerna alltifrån fängelser
till kyrkor och Sveriges största musiktävling. ”Mitt musikintresse
hänger väldigt mycket ihop med mitt intresse för människor. Och då
spelar det ingen roll om jag sjunger i Melodifestivalen, på ett fängelse
eller på ett sunkigt kafé på en bordell i Tyskland.”
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: OSKAR SWERLANDER

D

et börjar med hjärtat i halsgropen. I
backspegeln på väg mot intervjun
följer samma fordon; varje kurva, varje
korsning, tills den till slut också rullar
in på samma parkering. Adrenalinet
pumpar. Civilpolis? Fortkörning? Böter?
Men så: ut ur förarsätet kliver Terese Fredenwall med
en öppen famn och ett avväpnande leende. Axlarna ner
och en stunds skratt som följs av kort prat om kvällens
stundande konsert. Sedan: direkt in i ett samtal om
människor, musik och mening.
– Jag är världens sämsta på att mingla. Men det är
kanske för att jag aldrig har förstått hur man pratar om
sådant som inte känns, konstaterar hon.

Det var just i en känsla allt en gång började, hemma
i Täby norr om Stockholm. Den unga Terese hade
det ganska tufft i skolan, kämpade med läsflyt och
rättstavning. Inom sig bar hon också en oro, som tidigt
tog sig uttryck i panikångest. Att skriva av sig det hon
kände blev ett sätt att hantera världen runtomkring och
i ett sammanhang där det inte spelade någon roll om
orden var rättstavade eller inte, kom de plötsligt av sig
själva.
– För mig handlar allt om mötet. Att mina berättelser
får liv i mötet med någon annan, ett möte där jag blir
berörd och där någon annan blir berörd. Där vi kommer bakom fasaderna, får sätta ord på känslor som är
väldigt svåra och där vi kan förenas i känslan av att
inte vara ensam.
Intresset för människor och det som finns där innanför, är det som alltid drivit henne. Inte minst när hon
som nyutexaminerad låtskrivare struntade i att kämpa

sig in på de största skivbolagen och istället begav sig ut
på bordellturné i Europa tillsammans med en gatupastor. Med sin skira röst och innerliga budskap blev hon
en stark kontrast till den verklighet som de prostituerade levde i.
– Stundtals kände jag mig otillräcklig, det kändes så
fattigt att komma där med min gitarr och spela en låt.
Men jag fick landa i att jag är musiker och medmänniska och att det fick vara bra nog om jag kunde ge någon
annan en fin kväll.
Efter flera års resor till Tyskland och Tjeckien släppte hon skivan ”Not about the songs”, utifrån de möten
som berört henne mest. ”Breaking the silence”, låten
hon tävlade med i Melodifestivalen 2013, kom till efter
spelningar bland intagna på anstalter runtom i Sverige.
Och så 2016 kom det kanske allra svåraste albumet,

Barns rättigheter
ligger mig väldigt varmt
om hjärtat
”Vildmarken”. En skiva om hennes egen väg tillbaka
efter en period av sexuella övergrepp, som hon utsatts
för innanför kyrkans väggar.
– Jag hade ingen aning om vilka reaktioner jag skulle få, det var ingen lovsångsskiva direkt… Men den togs
emot väl av dem som kände igen sig i min upplevelse
och det var väldigt fint för mig.

ktigare
”
Terese beskriver sig som en meningsstyrd person. Som
alltid sett musiken som ett sätt att skapa just mening
och att det för henne alltid kommer att vara snäppet
vassare än framgång.
När hon nu går in som ambassadör för Erikshjälpen är
det, återigen, med en tydlig önskan om att med sin musik få vara en röst för dem som sällan kommer till tals.
– Barn, unga och deras rättigheter ligger mig
väldigt varmt om hjärtat. Genom musik kan man
mobilisera och samla människor, väcka empati
och skapa en närhet som gör det lättare att få
ett engagemang för berättelser som annars
kan kännas väldigt långt borta från ens egen
verklighet. Det tror jag kommer att vara en av
mina viktigaste uppgifter som ambassadör
för Erikshjälpen.
En sådan berättelse, för dig, är ju den om
”Evelyn”.
– Verkligen. Vissa människor flyttar
omedelbart in i hjärtat på en och Evelyn
är en av dem.
”Evelyn”, flickan som egentligen heter
något annat, och som fått en helt egen
låt uppkallad efter sig, träffade Terese
när hon besökte ett rehabiliteringscenter för gatubarn i Kenya som Erikshjälpen stöttar. Evelyn var bara tio år men
redan omänskligt hårt märkt av livet. I
låten beskrivs hur hon utsatts för våld
av sin mamma, sexuella övergrepp av
de olika män som passerade i hemmet
och hur hon slutligen var den som fick
vårda sin mamma när hon insjuknade
och gick bort i aids.
– Jag tänker ofta på Evelyn och
undrar hur hon har det. Hennes
högsta dröm var att bli en sångerska.
Så det känns väldigt fint att på ett
sätt få dela scen med henne och att
hennes historia får ge röst åt fler.

Lyssna!

Låten Evelyn, från albumet Breaking
the silence, finns på Spotify.

KORT OM TERESE
Namn: Terese Fredenwall.
Ålder: 33 år.
Bor: Malmö, uppvuxen i Täby utanför
Stockholm.
Gör: Musiker och låtskrivare.
Aktuell som: Ny ambassadör för
Erikshjälpen.
Lyssnar på: Dokumentärer och podcaster.
Bakgrund: Har skrivit musik åt bland
andra Jenny Berggren och Danny
Saucedo. Vann Svensktoppen Nästa
2012 och deltog i Melodifestivalen
2013. Har släppt fem soloalbum, alla
på eget bolag.

