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Matkris i konfliktdrabbad region
Krönika: Det finns hopp!
Scouter pantar för flickors rätt

TEMA: HÄLSA

Hannes hittade 

hem genom 

second hand 

 – vänd och

läs!

En bra start i livet
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisa-
tion som utifrån barnkonventionen 
kämpar för att barn som lever i fattig-
dom och utsatthet ska få ett bättre liv, 
både nu och i framtiden.

Arbetet pågår i 16  länder, inklusive 
Sverige, tillsammans med ett 70-tal 
lokala partnerorganisationer och med 
fokus på barns rätt till utbildning och 
fritid, hälsa samt trygghet och skydd.
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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KONFLIKT OCH MATKRIS: 500 000  
barn akut undernärda i Burkina Faso

TEMA HÄLSA: Vård som når längre än  
till vägens slut

KRÖNIKA: ”Vi fortsätter att erbjuda allt  
stöd vi bara kan”

SCOUTERS PANTINSAMLING ger flickor 
möjlighet att gå i skola

INNEHÅLL 1.2021
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Coronapandemins andra våg sköljer över 
världen. En global tsunami där sjuk-
domen har krävt närmare två miljoner 
liv. Krisen slår mot alla, men är totalt 
skoningslös mot de fattigaste och allra 
mest mot barnen.

FN varnade tidigt för att en halv 
miljard människor skulle försättas i 
fattigdom, det torde ligga i underkant. 
När människor som lever på margina-
len förlorar sina små inkomster, då går 
det fort mot nöd och sårbarhet. Inget 
sparkapital eller socialt skyddsnät, ingen 
mat, sjukvård eller skolgång för barnen. 
Hopplösheten växer.

I denna förtvivlade situation framstår 
det plötsligt som en god idé att gifta bort 
sin unga dotter eller skicka sonen för att 
bryta sten i en trång och farlig gruva. En 
hemgift eller en låg lön ger åtminstone 

mat för en tid. Skol-
gång, hälsa och 

barnens bästa, 
som barnkonven-
tionen talar om, 
är en lyx när hela 

världen tycks 

rasa samman.
Välkommen till Erikshjälpens verk-

lighet 2021. Vi står inför enorma utma-
ningar och vi behöver all hjälp vi kan få. 
Pandemins härjningar går stick i stäv 
med vår vision om en förändrad värld där 
barns drömmar får liv. För tillfället släcks 
både liv och drömmar – det kan vi aldrig, 
aldrig acceptera!    

Det betyder inte att det är kört – bara 
att vi behöver vara modigare och mer be-
slutsamma än någonsin. Denna tidning 
vill både utmana och uppmuntra dig, visa 
på nöden men även på hoppet. Vi behöver 
dig! Och jag vill inte sticka under stol med 
att vi även behöver varje krona du vill 
och kan undvara. 

Vi är glada och stolta över Erikshjäl-
pens starka förtroende och stöd hos 
givare och allmänhet. Sådant mäts i olika 
undersökningar. Vi tar förtroende på 
allvar, det hänger ihop med vår förmåga 
att förändra, att göra skillnad. Och om det 
någon gång har varit viktigt så är det nu. 
Vi kan inte lova snabba lösningar, men vi 
lovar en envis och målmedveten kamp. 
Tack för att du vill stå med oss!

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se

11



3

INBLICK

Shirin 
Tipanoi

Hon är jättebra på engelska och 
drömmer om att en dag få studera på 
universitetsnivå. När vi träffar henne 
bor 13-åriga Shirin tillsammans med 
sin familj på landsbygden i sydvästra 
Kenya. Så har det inte alltid varit. 
När Shirin skulle börja skolan hade 
hennes föräldrar inte råd att betala 
skolavgifterna, så de lämnade Shirin 
på ett barnhem för att hon skulle få 
utbildning.

– Jag saknade alltid min familj, 
minns Shirin.

Något år senare fick hon flytta till en 
fosterfamilj. Sedan fick Shirins familj 
stöd av Erikshjälpens lokala part-
nerorganisation och för två år sedan 
kunde Shirin flytta hem igen, men ändå 
fortsätta sin skolgång.

– Jag var glad i den andra familjen, 
men ännu gladare att få vara med 
mina syskon igen.

FOTO: ANNA HÅLLAMS

INNEHÅLL 1.2021

Det är något speciellt med 
att vara hos sin egen familj
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Konflikter, matbrist och coronavirus 
– situationen i Sahelområdet blir allt 
mer allvarlig.
– Det arbete som Erikshjälpen och våra 
lokala partners gör blir allt viktigare, 
både för att möta akuta behov och för 
att minska människors utsatthet på 
längre sikt, säger Fatimata Nabias 
Ouédraogo, regionansvarig för 
Erikshjälpens arbete i Västafrika.

Till Sahelområdet räknas bland annat 
länderna Burkina Faso, Mali, Niger 
och Mauretanien. Hösten 2020 
besökte Sveriges dåvarande bistånds-
minister Peter Eriksson Burkina Faso 
tillsammans med David Beasley, 
direktör för FN:s World Food Pro-
gramme. De möttes av människor 
som förlorat odlingsmark, försörjning 
och även sina hem – på grund av 
klimatförändringar och terroristat-
tacker. Coronapandemin har förvärrat 
situationen ytterligare och cirka en 
miljon människor uppskattas nu leva 
som internflyktingar. Över tre 
miljoner lider av akut matbrist. Runt 
500 000 barn under fem år lider av 
akut undernäring.

– För de väpnade grupperna är 
människor som lever i extrem 

sårbarhet en god rekryteringsbas. 
Många som ansluter sig till dessa 
grupper gör inte det på grund av 
religiös eller ideologisk övertygelse, 
utan i hopp om att kunna förbättra 
situationen för sin familj och sätta 
mat på bordet. En hållbar förbättring 
av människors tillgång till 
mat bidrar därför till att 
minska rekryteringsmöj-
ligheterna för väpnade 
grupper, säger Fatimata 
Nabias Ouédraogo.

Tillsammans med den 
lokala partnern ODE arbetar 
Erikshjälpen för att trygga mattill-
gången för 800 familjer i tolv byar i 
Arbollé och stärka byinvånarnas 
motståndskraft mot kriser. 

Kommunen Arbollé är i dag inte 
direkt påverkad av konflikterna i 
Burkina Faso, men många människor 
lever i fattigdom och kämpar för sin 
dagliga överlevnad. Undernäring är 
ett stort problem och många barn går 
miste om rätten till utbildning. 

Projektet startades först i fyra byar, 
där nya odlingstekniker och använd-
ning av förädlade frön gav familjer 
möjlighet att odla grönsaker som 
klarar torkan bättre. Produktionen av 

mat ökade och cirka 80 procent av 
hushållen klarar av att ge barnen tre 
måltider om dagen. En del i projektet 
innebär också att föräldrar får hjälp 
att starta småskalig uppfödning av 
till exempel höns.

Projektet följs noga upp så att 
hushållens förbättrade matsituation 
och ekonomi blir till nytta för 

barnen. Familjerna som berörs av 
projektet tar del av utbildningar 
om hur till exempel näringsberi-
kad gröt kan bidra till att minska 

undernäringen hos barn. 
Under våren kommer Erikshjälpen 

inleda en humanitär insats i Burkina 
Faso, med fokus på att ge näringstill-
skott till barn under fem år som 
riskerar att hamna i svår akut 
undernäring, samt att säkerställa att 
gravida och ammande kvinnor får 
tillräckligt med näring. Insatsen 
handlar också om att identifiera barn 
som redan är svårt akut undernärda 
och remittera dem till hälsovården. 
Det är barn som utan hjälp kommer 
att dö av svält.

Insatsen kommer att riktas både till 
fastboende och internflyktingar. 
TEXT: SOFIA DENZLER  
FOTO: SALOUKA BOUREIMA

Förvärrad matkris i Sahel
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Vård som 
når bortom 
vägens slut

TEMA: HÄLSA
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Förvärrad matkris i Sahel

Varje dag dör 14 000 barn under fem år runt om i världen. De flesta 
dör av orsaker som hade kunnat förebyggas eller behandlas om 
barn och mammor haft tillgång till vård. När familjer inte kan ta sig 
till vården måste vården komma till dem. Tillsammans med lokala 
partnerorganisationer arbetar Erikshjälpen för att öka tillgången till 
grundläggande hälsovård så att fler barn får en bra start i livet. 
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fter att den asfalterade 
vägen tagit slut blir vägen 
mindre och mindre för 
varje sväng. Till slut är 
den knappt mer än ett par 
hjulspår i den gula jorden. 

Personal från Erikshjälpens partneror-
ganisation Eficor är på väg till en by i 
Khandwa-distriktet i Indien. Dammet yr 
och solen gassar obarmhärtigt. Det är i 
början av coronavirusets spridning, innan 
samhället har stängts ner helt.

I Khandwa-distriktet är nästan 60 pro-
cent av barnen underviktiga och över 100 
per 1 000 barn dör innan sin femårsdag. 
Eficor jobbar tillsammans med statliga 
hälsoarbetare för att förebygga och mot-
verka dålig barn- och mödrahäl- sa.

– Det finns många utma-
ningar i det här området, 
berättar Kunti, som är 
statligt anställd barnmor-
ska med ansvar för två 
byar i Khandwa.

– En utmaning är att de 
gravida kvinnorna kan tvingas flytta. De 
flesta arbetar som daglönare inom jordbru-
ket och då finns alltid risken att familjen 
måste ta sig någon annanstans för att 
hitta jobb när skörden är klar på platsen 
där man bor. När familjerna flyttar iväg un-
der stora delar av året hamnar de utanför 
olika sociala skyddsnät och de gravida 
kvinnorna kommer inte på regelbundna 
hälsokontroller. Då kan allvarliga tillstånd 
missas, säger hon.

Framme i byn, som har cirka 1000 invå-
nare, väntar två gravida kvinnor som vill 
göra en första hälsokontroll. Kvinnorna får 
berätta hur de mår och får allmänna råd 
om vad som är viktigt under graviditeten, 
som att äta regelbundet och att inte arbeta 
för hårt. Eftersom många blivande mödrar 
inte kan läsa informerar Eficor munt-
ligt, med en bilderbok med pedagogiska 
illustrationer som stöd.

Efter samtal och information undersöks 
kvinnorna var för sig. Man börjar med att 
väga den blivande mamman för att sedan 
kunna följa viktkurvan under gravidi-
teten. En av mödrahälsovårdens stora 

utmaningar i området är undervikten 
hos gravida kvinnor. Ofta äter kvinnorna 
bara två gånger om dagen, vilket inte ger 
tillräckligt med näring för både mamman 
och fostret.

– Många familjer i byarna äter bara 
baljväxter och ris eftersom de inte är med-
vetna om vikten av en balanserad kost. 
Grönsaker och frukt är inte en naturlig 
del av deras kost, vilket gör att maten inte 
är så näringsrik som den bör vara för en 
gravid kvinna. En viktig del i arbetet är 
att medvetandegöra dessa aspekter för en 
hälsosam graviditet, som minskar risker-
na för undernäring både för mamma och 
barn, säger Emelie Röstedal, Erikshjälpens 
programkoordinator för Sydasien.

Erikshjälpens partnerorganisation Eficor 
utför inte vårdinsatserna i Khandwa, utan 
arbetar för att stärka kvaliteten på den 
vård som finns samt skapa kunskap och 
medvetenhet om olika hälsofrågor och 
motivera människor i byarna att nyttja 
olika vårdinstanser. Det kan handla om 
att utbilda statligt anställd vårdpersonal 
och hälsoarbetare, som inte alltid har de 
färdigheter som behövs för att kunna ge 
kvalitativ vård eller självförtroende att ge 
råd i hälsofrågor. Det kan också handla om 
att mobilisera föräldrar att ta sina barn till 
en vaccinering.

– Många människor i de här avlägsna 
byarna känner inte till statens hälsosys-
tem och vilka rättigheter de har. En del 
statliga tjänstemän har en arrogant fram-
toning och ett otrevligt bemötande gent-
emot människor på landsbygden, vilket 
resulterar i att människor får 
ett minskat förtroende för 
statens tjänster. Det har 
också stor betydelse att 
de statliga tjänstemännen 
och människorna i byarna 
är del av olika kast, säger 
Emelie Röstedal.

Att medicinsk vård väljs bort leder till 
att mammor och barn får svåra, ibland 
livslånga komplikationer eller i värsta fall 
avlider av orsaker som hade kunnat undvi-
kas med rätt behandling eller medicin. 
En konkret konsekvens av bristen på 
förtroende för den statliga vården är att 
långt ifrån alla gravida kvinnor i Khandwa 
tar de järn- och folsyratabletter som den 
indiska staten erbjuder gratis. Anemi, eller 
blodbrist, är ett vanligt tillstånd under gra-
viditeten som genom tabletterna kan und-
vikas. 2011 gjorde Eficor en undersökning 
som visade att 68 procent av mödrarna i 

Hälsa är grunden

E
God hälsa är en grundläg-
gande förutsättning för att 
en individ ska kunna nå sin 
fulla potential och att sam-
hället ska utvecklas. Under 
de senaste decennierna har 
det skett stora framsteg i det 
globala arbetet för människ-
ors hälsa. Till exempel har 
barnadödligheten minskat 
med 50 procent sedan 1990. 
Men fortfarande dör varje 
dag 14 000 barn under fem 
år av sjukdomar som hade 
kunnat förebyggas eller 
behandlas, enligt statistik 
från Unicef.

Att förebygga och bekämpa 
undernäring, göra sjukvård 
tillgänglig för fler och sprida 
kunskap om hygien och 
smittskydd är exempel på 
hur Erikshjälpen arbetar för 
att fler barn ska få vara så 
friska som möjligt.

       Maten är inte 
så näringsrik som 
den bör vara

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE
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området fått järn- och folsyratabletter 
vid senaste graviditeten men att bara 
10 procent av kvinnorna åt minst 100 
tabletter. 2014 hade nästan 84 procent 
av mödrarna fått järn- och folsyrata-
bletter och 17 procent hade ätit minst 
100 tabletter under graviditeten.

Det finns fortfarande ett mycket 
stort behov av kunskapsspridning för 
att förbättra hälsan hos både mam-
mor och barn i området, men det är 
tydligt att Eficors arbete bidrar till att 
utvecklingen går åt rätt håll. Under 
2019 ökade till exempel andelen 
gravida som gör fyra hälsokontroller 
under sin graviditet från 19 till 34 

procent.
Dipali, 4 år, är ett av de barn som haft 
stor nytta av Eficors arbete i Khand-
wa-distriktet. Dipali har tre äldre 
systrar och en yngre bror. När hon 
föddes hoppades hennes föräldrar på 
att få en son. Det är söner som för fa-
miljenamnet vidare och tar hand om 
familjen när föräldrarna blir gamla 
och skröpliga. Besvikelsen över att få 
ännu en dotter i kombination med en 
svår ekonomisk situation ledde till 
att Dipali blev försummad och inte 
fick tillräckligt med mat för att kunna 
utvecklas normalt.

I byn där Dipalis familj bor finns ett 

center med statligt anställd personal 
som arbetar för att förebygga och 
motverka undernäring. Eficor stöttar 
personalen på centret. När Eficor fick 
vetskap om Dipalis situation såg de 
till att nutritionscentret tog kontakt 
med Dipalis familj. Då var Dipali sex 
månader gammal och gravt under-
närd. Personalen på centret började 
arbeta för att stärka familjen och 
relationerna inom familjen. Så små-
ningom ledde arbetet till att familjen 
kontaktade sjukvården. Dipali blev då 
akut inlagd på ett nutritionscenter i 
Khandwa.

I hembyn fortsatte sedan arbetet 
med att hjälpa Dipali. Via byns lilla 
nutritionscenter fick hon tre mål nä-
ringsrik mat om dagen och familjen 
har fått stöd och rådgivning. Dipali 
har gått upp i vikt och börjat växa på 
längden. Hon har en bit kvar till sin 
målvikt och centret i byn fortsätter 
att kontrollera hennes utveckling. 
Men nu kan Dipali gå, sitta och leka 
som vilken fyraåring som helst. Hon 
har också fått en varm relation till 
sina föräldrar och till sin farmor.

I grannlandet Bangladesh har klock-
an blivit nio och ett av Friendships 
flytande sjukhus i Jamunadeltat 
öppnar för patienterna. Sjukhusbå-
ten ger årligen vård åt cirka 55 000 
personer i ett område som är ett av de 
fattigaste i Bangladesh. Patienterna 
bor på sandöar som drabbas hårt av 
klimatförändringar och om det inte 
hade varit för sjukhusbåten – som 
flyttar runt bland öarna – hade de 
flesta i området inte haft råd eller 
möjlighet att få kvalificerad vård.

Sjukvårdaren Masuma tar emot sin 
första patient för dagen, en kvinna 
som sökt vård för obehag i underlivet. 
Masuma gör en undersökning och 
konstaterar en lätt grad av framfall, 
att livmodern eller slidväggarna faller 
ner mot slidmynningen. Kvinnan blir 
inplanerad för operation då nästa gy-
nekologiska operationsteam kommer 
till skeppet. Masuma möter många 
kvinnor som har gynekologiska be-
svär, fertilitetsfrågor och som önskar 
preventivmedel. Hon undersöker, ger 
råd, gör enklare behandlingar och 
remitterar patienterna vidare om det 
behövs.

Innan Masuma började arbeta på 
sjukhusbåten jobbade hon på ett sjuk-
hus i huvudstaden Dhaka.

TEMA: HÄLSA

Dipali har somnat i farmor Laxmis 
famn efter ett besök på byns lilla 
nutritionscenter. Dipali fick en tuff 
start i livet, med grav undernäring, 
men kan nu gå och leka som vilken 
fyraåring som helst.
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Renaka fick snabb 
hjälp på sjukhus
När lilla Renaka 
Leladar föddes var 
något fel med 
hennes nacke. 
Eftersom mam-
ma Kavita, från 
Khandwa i Indien, 
varit på Eficors 
informationsmöten 
föddes Renaka på sjukhus. Där under-
söktes nacken och behandling sattes 
snabbt in. Renaka har fortfarande lite 
svårt att hålla huvudet upprätt, men 
tack vare att hon fick hjälp tidigt finns 
goda chanser att hon ska bli stark i 
nacken med tiden. 

Erikshjälpen gästade 
Musikhjälpen
När Erikshjälpens generalsekrete-
rare Daniel Grahn tillsammans med 
Runa Khan, verkställande chef för 
Friendship, gästade Musikhjälpen i 
december berättade de om arbetet för 
att ge människor i det svårtillgängliga 
Jamunadeltat i Bangladesh tillgång till 
hälsovård. ”Friendship har, med stöd 
av oss, skapat ett vårdsystem som 
staten nu tittar på och vill införa på 
fler ställen”, sa Daniel Grahn.
Temat för Musikhjälpen 2020 var: Ing-
en människa ska lämnas utan vård.

Så kan du hjälpa

TEMA: HÄLSA

”Jag kunde inte vara mer nöjd med mitt yrke 
och arbetsplatsen jag är på”, säger Masuma, 
sjukvårdare på ett av Friendships flytande 
sjukhus som ger vård till människor i ett av de 
fattigaste områdena i Bangladesh.

Ge en friskare barndom
Stötta barn- och mödrahälsa och ge fler 
människor tillgång till grundläggande 
sjukvård.

• Swisha HÄLSA till 900 92 83
• Ge en gåva via vår hemsida: 
 erikshjalpen.se/ge
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3 
 eller bg: 900-92 83

– I Dhaka fanns mer material, större 
rum och fler behandlingsmöjlighe-
ter för patienterna. Ändå trivs jag 
bättre här – här kan jag verkligen 
göra skillnad på riktigt, säger hon.

Förutom gynekologisk vård erbjud-
er sjukhusbåten också bland annat 
tandvård, synundersökningar, all-
männa undersökningar och enklare 
operationer. Ofta kommer utländska 
operationsteam för att under kortare 
volontäruppdrag utföra till exempel 
gynekologiska operationer, sårre-
visioner och operationer av bråck, 
cystor och tumörer.

Skandinaviska Läkarbanken, 
som Erikshjälpen samarbetar tätt 
med, har vid flera tillfällen skickat 
operationsteam till de flytande sjuk-
husen och Erikshjälpen samarbetar 
också med den lokala organisatio-

nen Friendship för att bland annat 
stärka barns utbildningsmöjligheter 
i området.

Eftersom vårdbehoven i området 
är stora är dagarna intensiva, men 
Masuma tycker inte att arbetet är 
jobbigt.

 – Det finns ingenting som slår 
känslan av att hjälpa patienter som 
utan skeppet inte hade fått någon 
vård alls. Vården här är enkel, men 
vi gör det bästa av de resurser vi har 
och den tid som finns, säger hon.

– Vi visar också våra patienter 
att alla har rätt till vård och att alla 
människor är en viktig del av sam-
hället. 

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: CAROLINE KARLSSON, JULIA GRAHN
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Så kan du hjälpa

Uganda 2021. Det har snart gått ett år 
sedan vi för första gången hörde talas om 
covid-19. 

Ett år sedan dödstalen började spridas, 
från kontinent till kontinent. Ett år sedan 
faran knackade även på vår dörr; gränser 
stängdes, flyg ställdes in och vi tvingades 
bekanta oss med ord som lockdown och 
utegångsförbud. Ett år sedan skolorna 
stängdes med omedelbar verkan och 
barnen skickades hem. 

Samtidigt som jag själv försökte orien-
tera mig i en ny vardag, med jobbmöten 
online och hemskolning av mina två 
döttrar (efter att ha kämpat för att hitta 
en lämplig plats för kontor och hemun-
dervisning fick matbordet till slut stryka 
på foten, och i stället upprättade vi ett 
kombinerat kontor och klassrum för att 
få den nya vardagen att fungera), höll jag 
andan inför fortsättningen. 

I många delar av Östafrika är det skolan 
som utgör det starkaste skyddet för barn. 
För många barn är skolan så mycket mer 
än bara en plats för utbildning. Den är en 
plats som säkrar åtminstone en hälso-
sam måltid om dagen. En plats som ger 
trygghet för barn som finns i vålds- och 
missbruksmiljöer. En plats som ger skydd 
för flickor som riskerar att utsättas för 
könsstympning och barnäktenskap. En 
fristad. 

För alla dessa barn skulle orienteringen 
i en ny vardag inte gå lika smärtfritt som 
det trots allt gjort för mig. 
Enligt ”Pan African Global Report 2020” 
har 262 miljoner barn enbart i Afrika fått 

sin skolgång avbruten till följd av corona-
pandemin. Enbart i Uganda rapporterar 
Rädda Barnen att 15 miljoner barn fortfa-
rande inte har kommit tillbaka till skolan. 
Antalet tonårsgraviditeter har i vissa 
distrikt mer än fördubblats och samtalen 
till den nationella stödlinjen för barn har 
ökat med 70 procent. 

Mitt i alla svåra utmaningar finns det 
ändå små strimmor av ljus som bryter 
fram genom mörkret. Genom de projekt 
som Erikshjälpen driver tillsammans 
med våra samarbetspartners, har vi på 
olika sätt kunnat stötta barnen under 
detta svåra år. 

Vår partner RODA har varit med och gett 
ut boken ”Coronavirus en bok för barn”, en 
pedagogisk bok som förklarat och sking-
rat mycket oro bland barn i vår region. 

Våra parters MADA och ICL har genom 
projektet Flickor utan brudpris stöttat 
flickor i östra Uganda, Sydsudan och 
Kenya och försett dem med skolmaterial 
och stöd så att de kunnat fortsätta sin 
skolgång informellt även om skolorna är 
stängda. Samma sak har skett i fiskebyar 
i sydvästra Uganda genom vår partner 
LACWADO. 

Att i dag säga hur coronapandemin 
på sikt kommer att påverka barnen i 
Erikshjälpens insatsområden, går inte. 
Tiden får utvisa det. Det som går att säga 
är dock att det finns hopp! Hopp inför att 
de utmaningar vi nu möter ska öka vår 
motståndskraft och leda fram till nya, 
förbättrade sätt att arbeta på för barns 
bästa. Till dess fortsätter vi att erbjuda allt 
stöd vi bara kan, samtidigt som vi håller 
hoppet vid liv. 

Strimmor av ljus 
bryter igenom

angelina.twinomujuni@eriksdevelopment.org

ANGELINA 
TWINOMUJUNI

Ålder: 42. 
Gör: Programansvarig för Eriks- 
hjälpens arbete i Östafrika. Utgår  
från regionkontoret i Uganda. 
Bor: I Naalya, en förort till Kampala, 
Uganda.
Familj: Gift med Charles och mamma 
till döttrarna Komujuni, 14, och  
Kemigisha, 17. 
Drömmer om: En värld fri från 
fattigdom och ojämlikhet där allas 
drömmar är lika mycket värda. 

            15 miljoner 
barn har inte kommit 
tillbaka till skolan

KRÖNIKA
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Timbuktu bakom bok 
om barnkonventionen
”Du har rätt” heter boken som Jason Diakité, 
mer känd under artistnamnet Timbuktu, 
tillsammans med Matilda Westerman har 
skrivit. Boken handlar om barns rätt till bland 
annat utbildning och att slippa bli diskrimine-
rad. Jason Diakité berättar i boken om hur han 
själv blev mobbad för sin hudfärg när han gick 
i femman.

– Vi har skrivit berättelser ur våra egna liv 
som har med de olika artiklarna i barnkonven-
tionen att göra. Vi hoppas att det gör så att 
barn vill läsa och bli inspirerade, säger han till 
SvD Junior.

Filippinerna kriminali-
serar barnäktenskap
I november 2020 beslutade Filippiniernas se-
nat att en person måste vara 18 år eller äldre 
för att få ingå äktenskap och att det ska vara 
straffbart att medverka till att barnäktenskap 
ingås. I dag gifts 15 procent av alla filippinska 
flickor bort innan de hunnit fylla 18 år, enligt 
girlsnotbrides.org.

Hur kan ungas engagemang och delaktighet skapa områdesutveckling? Det är 
temat när Erikshjälpen arrangerar ett miniseminarium på Mänskliga Rättighets-
dagarna 2021, för att ge ett inspirerande exempel från arbetet med Erikshjäl-
pen Framtidsverkstad i Helsingborg. Medverkar gör Minna Al Hassani, en av 
ungdomarna som är engagerad i Framtidsverkstaden, Nadine Flatt, projektle-
dare, och Daniel Grahn, generalsekreterare på Erikshjälpen. 
MR-dagarna hålls digitalt 19-21 april.

Ny handledning för stöd till barn 
med frihetsberövade föräldrar

67,8
procent av svenskarna kan tänka 
sig att betala mer för livsmedel som 
importeras från fattiga länder om 
bönderna får bättre betalt för sina 
produkter.  KÄLLA: WEEFFECT

Aadya Joshi, 17 år från Mumbai i Indien, vinnare av Children’s 
Climate Prize 2020 i kategorin Changemaker.
Aadya har grundat organisationen The Right Green och tagit 
fram en databas med över 15 000 kopplingar mellan olika växter 
och insekter som behöver varandra för att frodas. Det är viktigt att rädda 
eller återskapa dessa kopplingar, bland annat genom att plantera rätt sorters 
träd och växter, för att bevara biologisk mångfald i Indien. Juryn bakom priset 
tror att initiativet skulle göra stor nytta i många fler länder, som brottas med 
avskogning och minskad biologisk mångfald.

”Om du har en idé som du tycker 
är viktig måste du prova den 
och visa för andra hur viktig 
den är. Ge inte upp!”

Vad händer när en förälder blir frihets-
berövad? Det är en av de frågor som 
på ett pedagogiskt sätt lyfts i ett nytt 
handledarmaterial som Erikshjälpen 
tillsammans med Solrosen tagit fram. 
Målet är att materialet ska ge personal 
inom skola, barnomsorg och social-
tjänst, som i sin profession möter barn 
till frihetsberövade föräldrar, konkreta 
verktyg att arbeta med för att ge 
barnen stöd.

Erikshjälpen och Räddningsmis-
sionen samarbetar för att sprida 
Solrosmodellen och öka kunskapen om 
vilket stöd barn med en frihetsberövad 
anhörig behöver.

Erikshjälpen Framtidsverkstad 
på MR-dagarna
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22 säckar –  4 400 kronor. Det blev 
resultatet av UV-scouterna i Ryd och 
Bottnaryds årliga pantinsamling till 
Erikshjälpen. Pengarna går till in-
satser för flickors rätt till utbildning. 
”Det är bra att pantflaskor kan göra 
skillnad”, säger Emma Brink, 14 år. 

Det är en femårig tradition att Ryd 
och Bottnaryds UV-scoutkår samlar 
in pengar till Erikshjälpen just 
genom att samla pant. 

– Det är ett sätt där barnen verk-
ligen blir engagerade. Om man bara 
samlar in pengar direkt blir det lätt 
att man bara går till mamma eller 
pappa och får en peng att ta med 
sig. Det här blir något som alla kan 
engagera sig i tillsammans, säger 
Gerd Winberg, kårchef och scout-
ledare. 

Startskottet för insamlingen går i 
samband med scouternas termins- 
start på hösten och pågår hela vä-
gen in i december. Den här gången 
blev det förstås lite besvärligare när 
scoutverksamheten fick pausas på 
grund av corona, men samlat pant – 
det har scouterna gjort ändå. 

– Jag tar med flaskor och burkar 

hemifrån och så brukar jag få från 
morfar också. Det känns bra att 
kunna hjälpa till med små saker 
som kan göra stor skillnad, säger 
Emma Brink. 

13-årige Ludvig Wilhelmsson har 
varit i engagerad i pantinsamlingen 
varje år. 

– Jag har samlat in extremt 
många flaskor, flera hundra eller 
kanske flera tusen. Det är kul att 
vara med och samla in mycket eller 
till och med mest, säger han.

Insamlingen går genom Panta-
mera som betalar 200 kronor per 
säck. I år blev det 22 säckar och 
därmed 4 400 kronor, en summa 
som UV-kåren dessutom sedan 
dubblerar från sin egen kassa. 
Den här gången går pengarna till 
Erikshjälpens arbete för flickors rätt 
till utbildning. Ett viktigt ändamål, 
tycker Ludvig och Emma. 

– Vi är ju vana vid att gå i skolan, 
så då kan man ibland tröttna på det. 
Men det ger mycket i livet. Och om 
jag hade vuxit upp i ett land där jag 
inte fått gå i skolan, hade jag velat få 
chans att göra det, säger Emma. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

Scouter samlade pant 
för flickors rättigheter

Tack  
för er 
julgåva! 
Många företag valde 2020 att 
ge sin julgåva till Erikshjälpens  
arbete för en hållbar värld för  
barnen – dagens och morgon- 
dagens. Det är vi så glada och  
tacksamma för, tack! 

Anderssons Mekaniska AB 
Bäckaskogs Fastighetsbyrå 
Café Bar Sverige AB 
Clarus Arkitekter AB 
Displaybyte Sverige AB 
Dot Live Global AB 
Dunke Design AB 
Effect Reklambyrå 
Elphan AB 
Elteknik och Konstruktion AB 
Emprender AB 
FolkochForm 
Framtidens Skog i Sverige AB
Grass Nordiska AB 
Gunnars Tråd AB 
Hagagruppen 
HanssonGruppen Invest AB 
Interix AB 
John Persson Photograpy/Persås studio
JPS Konsult i Wrigstad AB 
Karossteknik i Jönköping AB 
Lidhults - AB Br. Jonssons Träindustri
Life Change Business AB  
Länsförsäkringar Jönköping 
Mariestads Kökscenter 
Norrebo träindustri AB 
Peter Svensson AB 
Recaremed AB 
Rydin Industrisvets AB 
Sandgrens lastpall AB 
SoliBer Ingenjörer AB 
Svenska Soldathemsförbundet
Säkra Vetlanda AB 
Undersåkers Snickeri 
Wikståhl Design i Småland AB 

UV-scouterna Emma 
Brink och Ludvig 
Wilhelmsson har varit 
med och samlat pant 
till förmån för Eriks-
hjälpen i flera år. 
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Med en problematik av psykisk ohälsa i bagaget och långa perioder av 
sjukskrivning, sökte Anna Andersson en plattform för att bryta sin de-
struktiva situation. Efter arbetsträning hos Erikshjälpen Second Hand är 
hon en bra bit på väg. "Det är en otrolig skillnad på den jag är i dag och 
den jag var när jag kom till butiken i Huskvarna", säger Anna.

”Jag har fått 
ett egenvärde”

ANNA ANDERSSON, FRÅN ARBETSTRÄNING TILL ANSTÄLLNING

NYFIKEN PÅ

TEXT: PATRICIA FRANZÉN   FOTO: ANNA HÅLLAMS 

           Det var en  
sådan seger

Det är fredag och butiken är stängd, 
men knappast tom. Skor rengörs 
och prismärks, lampor funktionstes-
tas och hyllor fylls på. 
Anna Andersson kommer från bered-

ningen ut på golvet. Iklädd en ljusrosa tröja, flätan i 
håret är fäst med en tofs i matchande nyans. Det är 
knappast en tillfällighet. 

– Jag älskar rosa! Kom, jag måste visa er min vägg, 
säger hon och visar vägen mot en uppskyltad butiks-
vägg med genomgående rosa toner. 

– Det är lite jobb med att se över skyltningen, när 

något försvinner behöver jag leta upp någon ny rosa 
detalj att piffa med. Men det är ju ett tecken på att jag 
gjort ett bra jobb när kunden blir lockad att köpa det 
jag skyltat. 

I dag trivs Anna som allra bäst just när hon får 
styla miljöer ute i butiken. Annorlunda var det för 
drygt tre år sedan, då hon med en djup problematik 
av självskadebeteende sökte sig hit som ett första 
steg mot tillfriskning.

– Jag befann mig i en destruktiv spiral där jag helt 

tappat mitt egenvärde. Det här blev ett första steg i 
att hitta ett värde i mig själv. I början var jag orolig 
och rädd, men jag kände så starkt att jag ville vara 
här, säger Anna. 
Att Erikshjälpen Second Hands butiker bidrar till en 
miljömässigt hållbar utveckling ligger i själva affärs- 
idén. Men lika självklart är målet som handlar om 
social hållbarhet. Att i butikerna inte bara ge prylar, 
utan också människor, en andra chans. Cirka 1 000 
personer är aktiva i någon form av praktikplacering. 

När Anna för tre år sedan ville börja arbetsträna 
vågade inte Försäkringskassan, på grund av tidigare 
bakslag, tro på att hon var redo. Då bestämde Anna 
själv sig för att komma till butiken som volontär någ-
ra timmar varje vecka. Efter några månader kunde 
sedan volontärskapet övergå i arbetsträning. 

Känslan av att vara med och bidra till arbetet för att 
generera ett så stort överskott som möjligt till arbetet 
för barns rättigheter i Sverige och i världen, motive-
rade Anna och gav henne mening. 

– Att känna att det jag gör, gör skillnad för någon 
annan. I det fick jag ett värde.  

Samtidigt fick den brokiga gemenskapen i butiken 
henne att känna glädje inför att komma dit. Mångfal-
den bland medarbetarna är stor, både vad gäller ålder, 
bakgrund och livssituation. Vissa är anställda, andra 
är volontärer eller praktikanter. Alla är medarbetare.
 – Blandningen av människor berikar verkligen, det 
finns ingen som inte passar in. Vi är alla här av en 
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KORT OM ANNA

Ålder: 41 år.
Bor: Jönköping.
Familj: Man och en vuxen son. 
Gör: Har en kommunal OSA-anställning med placering 
på Erikshjälpen Second Hand. OSA innebär skyddat 
arbete hos offentlig arbetsgivare. Anställningen är 
en vanlig anställning, men är anpassad efter ens 
särskilda behov. 
Tycker om: Experimentera med mat och tänka utan-
för boxen.
Drömmer om: Att hitta min plats i livet. Kanske 
öppnar jag en skogsby med alpackor med en vän jag 
träffat på Erikshjälpen.

I början av sin arbetsträning trivdes Anna 
Andersson bäst med att få arbeta bakom 
kulisserna, i butikens beredning av varor. I 
dag är hon gärna ute på golvet och stylar 
attraktiva miljöer för att butiken ska vara så inspireran-
de som möjligt för kunderna. ”Det är inte samma tjej 
längre”, konstaterar butikschef Mia Sörman som också 
fungerar som Annas handledare.  

Läs mer! 
Läs mer om vårt 
sociala uppdrag på 
erikshjalpen.se/
second-hand

anledning och alla har sin ryggsäck – men alla 
bidrar med något. Det känns så fint.

Anna Andersson beskriver sin personliga 
utveckling, sedan hon för första gången klev in 
på Erikshjälpen Second Hand som volontär, som 
enorm.

– Framför allt är jag mycket gladare. Jag tar mer 
plats, säger vad jag tycker och värdesätter mina 
egna behov. Det är en otrolig skillnad på den jag är 
i dag och den jag var då.

I november 2019 skrev hon, 40 år gammal, på sitt 
första anställningskontrakt; en OSA- 
anställning inom Jönköpings kommun, med 
placering på Erikshjälpen Second Hands butik i 
Huskvarna. 

– Den känslan går inte att beskriva. Jag grät av 
lycka, det var en sådan seger! 

I dag jobbar hon halvtid men vill så  
småningom kunna gå upp till 75 procent.

– Mitt mål är att någon gång få en riktig  
fast anställning, gärna i en butik. 


