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Daniel Grahn om arvet efter Erik 
Barnrättsfokus i Almedalen

Solrosen ger stöd utanför murarna  

ÅRETS ERIKSHJÄLTE

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 2 2019

Två tidningar 

i en - igen! 

“Vi blir glada av att hjälpa”
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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 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.

Välkommen till en tidning fylld med 
tro, hopp och kärlek. Trots Erikshjälpens 
svåra uppdrag – i kampen för barn och 
ungdomar i utsatthet – andas varje sida 
framtidstro och möjligheter.

Denna tidning är lite speciell. Vår 
generalsekreterare Daniel Grahn gör 
reportaget om Erik, jag som ordförande 
skriver ledare. Anledningen är att vi vill 
uppmärksamma Erik Nilssons anda och 
arv eftersom han i dagarna skulle fyllt 90 
år. Som ni vet tog hans liv slut alldeles 
för tidigt, men så mycket av honom finns 
ändå kvar som inspiration och föredöme.

Erik visade att det aldrig är kört, att våra 
liv inte bara handlar om antalet dagar 

utan om dess innehåll 
och prioriteringar. 

Det finns en härlig 
motivation i hans 
entreprenörskap 
och kreativitet. 
Kunde Erik vän-
da sin sjukdom 

och motgång 
till något 

gott så 
kan vi 
alla!

I tidningen finns också en intervju med 
Årets Erikshjältar. Linjen är tydlig, från 
Erik själv till klassrummet i Lundby-
skolan, Örebro, där eleverna tog sina 
skolresepengar för att köpa leksaker till 
sjuka barn. Det är fascinerande att se 
den förändringskraft som barn uppbådar 
gemensamt. Det gäller Tamanna och 
barnparlamenten i New Delhi, sidan 3, och 
det gäller Joella och Adam, sidan 16-17.

Det är inte svårt att se hur hat föder hat 
i vår sargade värld. Samma logik gäller 
även för godhet, kärlek och glädje. Hos 
rektorn Ann Forsberg på Lundbyskolan är 
hennes egna elever beviset. ”Godhet föder 
godhet”, säger hon rörd till tårar.

Vi vet att detta är sant. Inte minst tack 
vare alla er gåvogivare och faddrar. Ni 
investerar i framtiden, i barns tro, hopp 
och kärlek. Ni är fantastiska! Och vi är 
så tacksamma för ert förtroende och vår 
möjlighet att förändra världen tillsam-
mans.
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ALMEDALSVECKAN: Så lyfter Eriks-
hjälpen frågor om barns utsatthet.

ARVET EFTER ERIK: Daniel Grahn om en 
kärleksverksamhet som bara växer. 

KRÖNIKA: "Utbildning är den viktigaste 
medicinen mot terrorism."

JONAS, TIDIGARE FRIHETSBERÖVAD:  
“Solrosen hjälpte oss hantera vardagen."

NYFIKEN PÅ: Möt de allra första 
Erikshjältarna!

Anna Lönn Lundbäck
Erikshjälpens styrelseordförande
anna.lonnlundback@erikshjalpen.se

INBLICK

Tamanna
“Min mamma och mina bröder jobbar med att plocka skräp på soptippen för att försörja vår 
familj. Innan hjälpte jag också till men inte nu längre.”
   Det berättar Tamanna Khatun. Hon är tio år och bor i slummen i New Delhi, Indien. Hon var 
bara åtta år när hon började följa med till soptippen för att hjälpa till att samla skräp som går 
att sälja vidare.
   Via Erikshjälpens samarbetspartner HCDI har Tamanna fått hjälp att komma bort från arbetet 
på soptippen. Istället tillbringar hon dagarna på ett center där hon får gå i förberedande skola 
och delta i fritidsaktiviteter. Hon är också medlem i ett av centrets barnparlament.
   “Jag har blivit vald till sport- och nöjesminister. Ibland ordnar jag picknicks i olika parker för 
de andra medlemmarna. Jag är så glad för detta! Min familj arbetar på soptippen eftersom de 
inte ser någon annan utväg. Men när jag blir stor vill jag utbilda mig till lärare.”

Jag har blivit vald till
sport- och nöjesminister

INNEHÅLL 2.2019
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Ett enda stort 
mirakel

Den 15 maj skulle Erik Nilsson i Ruda fyllt 90 år. En svår form 
av blödarsjuka ledde till en alldeles för tidig död. Men hans 
minne lever kvar och har format en rörelse som förändrar 
barns liv i Sverige och världen. Läs om pojken som vilade i sin 
tro, såg hoppet före hopplösheten och skapade en kärleks-
verksamhet som 53 år efter sin död är starkare än någonsin.

Barnhemmens baksidor och bristen på 
stöd till barn med frihetsberövade för-
äldrar. Det är ämnen som Erikshjälpen 
vill sätta fokus på under årets politi-
kervecka i Almedalen. Erikshjälpen 
Second Hand kommer också att lyfta 
vikten av att konsumera hållbart.

För sjätte året i rad medverkar 
Erikshjälpen vid politikerveckan i 
Almedalen, som i år pågår mellan 30 
juni och 7 juli.

– Erikshjälpen är en aktiv sam-
hällsbyggare och därför är det viktigt 
för oss som barnrättsorganisation 
och second hand-rörelse att lyfta 
frågor om barns rättigheter och håll-
barhet, säger Daniel Grahn, Erikshjäl-
pens generalsekreterare.

Under de tre senaste åren har 
Erikshjälpen lyft frågor som rör barn 
på institution, under temat Barn-
hemskollen. Även i år aktualiseras 
den frågan, men ur ett lite annat 
perspektiv.

– Nu tar vi dessa frågor till nästa 
nivå och blir mer konkreta. Tillsam-
mans med Evangeliska frikyrkan och 
Svenska Alliansmissionen inleder vi 
en dialog med enskilda församlingar 
och organisationer. Seminariet under 
politikerveckan blir en tydlig start 
för detta. 

Stort fokus läggs också på att nå ut 

med hur Erikshjälpen och Rädd-
ningsmissionen jobbar med verk-
samheten Solrosen, där målgruppen 
är barn och familjer med en frihets-
berövad familjemedlem. I en kart-
läggning från Socialstyrelsen som 
presenterades i slutet av förra året 
framkom tydligt att dessa barn är en 
bortglömd grupp som långtifrån får 
det samhälleliga stöd de behöver.

– Den här kartläggningen får inte 
bli en skrivbordsprodukt. Vi vill lyfta 
upp frågan på den politiska agendan 
och också på ett tydligt sätt visa att 
vi har en modell som fungerar, ett 
arbete som ger resultat och där vi 
faktiskt når de annars bortglömda 
barnen, säger Daniel Grahn.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN 
FOTO: FOTO: SHUTTERSTOCK/MONTAGE

Erikshjälpen till Almedalen

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFTTEMA: ARVET EFTER ERIK

Se detaljerat 
program på 
erikshjalpen.se

ERIKSHJÄLPEN
Min pappa har mördat, vem frågar 
mig hur jag mår?  
Seminarium om barn till frihetsberö-
vade, arrangeras med Räddningsmis-
sionen och BUFFF. 

Vad gör Sveriges regering för att för-
bättra stödet till barn med en frihets-
berövad förälder/familjemedlem? 
Panelsamtal, arrangeras med Rädd-
ningsmissionen och BUFFF.  
 
Varför gillar kyrkor barnhem?  
Hur samfund och organisationer kan 
jobba tillsammans för att utveckla 
det internationella arbetet för barn i 
utsatthet.   
 
Tuff, tuffare, tuffast.  
Samtal mellan Erikshjälpen och Bris 
om de mest utsatta barnen. 

ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND 
Det är fint att handla second hand – 
men spelar det någon roll?   
Om personligt kontra politiskt ansvar 
för en hållbar konsumtion.   
  
Slowfashion – remake och återbruk.
Inspiration och idéer som håller.
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PROGRAMPUNKTER

Bitte Ahrrén, Birgitta Johansson, Ann-Sophie Palmér, 
Daniel Grahn, Peter Toftgård och Karin Staberg medverkar. 
Fotot är ett montage.

Missa inte!  
På sidorna 12-14 kan du läsa ett  
reportage om Solrosens arbete.
 



6 7

komakarsonen Erik Nilsson 
dog annandag påsk 1966. 
Strax efter pingst sam-
ma år föddes jag. Vi har 
alltså aldrig träffats. Ändå 
lever jag i hans anda och 

arvegods varje dag. Det går inte att bära 
Erikshjälpens vision utan att luta sig mot 
dess grundare. Vi medarbetare gör det med 
ödmjuk tacksamhet. En stor del av vår 
värdegrund hämtar vi från Eriks liv och 
exempel. Det är en förmån att få påminna 
er alla om detta.

Historien om Erik har dokumenterats 
av hans hustru Ulla i boken ”I kärlekens 
tjänst”. Bättre manus för en stark och in-
spirerade film finns inte att hitta. Den rym-
mer allt, från svår sjukdom, utsatthet och 
kamp – till tro, framgång och familjelycka. 
Där finns en vacker roman om uppoffrande 
kärlek, en dråplig berättelse om vänskap 
bortom klass, status och generationer, en 
hoppets vision som inspirerat tusenden 
till förändring och bättre liv. 

     
Egentligen är Erikshjälpen ett enda stort 
mirakel. I ett mänskligt perspektiv var 
Eriks liv utmätt från början. Det var kört, 
menade många, pojken skulle dö ung. 
Som treåring lämnades han första gången 
ensam på sjukhus. Den svåra blödarsju-
kan, hemofili, skulle beröva honom halva 
barndomen. Ett skrapsår slutade aldrig att 
blöda, en liten stöt blev till stora mörkblå 
bulor, ett tandläkarbesök i första klass var 
nära att kosta honom livet. 

Inte blev det bättre av okänsliga och 
missunnsamma kamrater. Erik var udda, 
lillgammal och tillbakadragen. Kroppen 
var full av fula sår och svullnader, tänder-
na sönderfrätta av järnmedicin. Han lekte 
inte som de andra och hade dessutom 
en självklar tro på Jesus som han gärna 

avbildade i uppsatser och på teckningar. 
Han blev klassens Lill-Jesus och Ulla 
skriver i boken om hur Erik kommer 
haltande hem, slagen gul och blå av hårda 
knytnävar.
   Vintern när Erik skulle fylla 15 var sär-
skilt svår. Magistern gjorde vad han kunde 
för att tvinga Erik att ta sig tre kilometer 
till skolan. Till slut strejkade hela kroppen. 

Blödningarna hade knäckt honom fysiskt, 
nu kollapsade han även psykiskt. I djup 
ångest låg han i fosterställning under 
filten, skakade av frossa och smärta, nära 
att ge upp. Ulla skriver: 

”I detta skede kom en representant från 
socialvården på besök. När han såg vilket 
tillstånd Erik befann sig, erbjöd han en 
plats på ålderdomshemmet för honom. 
Men hur svårt det än var, så ville inte för-
äldrarna att deras pojke skulle behöva leva 
tillsammans med åldringarna på hemmet.”        

Parallellt med denna smärtsamma skild-
ring av mobbning, svår sjukdom och psy-
kisk ohälsa finns en annan berättelse om 
Erik. Nämligen den om hopp och förtrös-
tan. Om en ung skribent som publicerade 
små alster till tidningen Barnens härold, 
som fick brevvänner, skrev dagbok, ritade 
bokmärken och skickade söndagsskoltid-
ningar. Han mätte upp Högsby kyrka och 
gjorde skalenliga pappmodeller som han 
sålde för att investera i porto och leksaker 
till sjuka barn. En anda av kreativitet och 
entreprenörskap mitt i eländet. Visionen 
var: Sjuka barn – glada barn! 

En äldre man från Blekinge hade tipsat om 
radioprogrammet Barnens brevlåda där 
dåtidens superkändis Sven Jerring häl-
sade till sjuka barn runt om i landet. Där 
borde Erik kunna hitta namn och adresser 
till barn att uppmuntra. 

Bra idé, tänkte Erik. Men lättare sagt än 
gjort. Jerring pratade rysligt fort, Erik fick 
bara med halva adresserna. Till slut skrev 
han till Jerring och bad honom vänligen 
tala lite långsammare. Jerring skulle långt 
senare i sin självbiografi skriva:

“Jo, jag ska bromsa min hurtfriska ord-
ström, så att guldvaskaren hinner samla 
in de korn vilka han är ute efter. Ingen kan 
göra bättre bruk av dem än han som själv 
har ett hjärta av guld.”       

Det modiga brevet ledde till livslång 
vänskap och 1951 var Erik huvudnummer i 
Jerrings stora nyårsdagsprogram. Plötsligt 
blev den småländske blödarsjuke yngling-
en rikskändis, han som skulle tynat bort 
på ålderdomshemmet. 

– Från den dagen blev byn Ruda i Högsby 
kommun aldrig sig lik igen. Postbud med 
brev, paket och pengar kom i strid ström 
till det enkla skomakartorpet, berättar 
grannen Per Hansson.

Nu fanns resurser och en av de första 
bidragsgivarna var Sven Jerring själv som 
hade samlat ihop närmare 700 kronor 
bland sina vänner på Östermalm i Stock-
holm. 

Den 15 maj i år 
skulle Erik Nilsson 
ha fyllt 90 år. 
Generalsekreterare Daniel 
Grahn tecknar ett personligt 
porträtt av Erikshjälpens 
grundare: en man han aldrig 
mött men som 
trots det 
finns med 
honom 
varje dag. 

bildtext

"Ulla hade mycket att ta ställning till, livet skulle inte bli en dans på rosor. 
I hennes bok prövas kärleken och kallelsen mot tvivel och rädsla. Kärle-
ken vinner, de gifter sig och får två friska barn. Tillsammans utvecklar de 
Erikshjälpen och i dag förstår vi än mer Ullas oerhörda betydelse."

TEMA: ARVET EFTER ERIK

S Hälsning från 
Ulla, Eriks fru!
Vi minns en 90-åring 
den 15 maj: ”Farbror 
Erik” 
Men han fick 
inte så många år, 
Smålandspojken 
Erik Nilsson i Sandås, 
med postadress Ruda. Han var född 
med den ärftliga svåra blödarsjukan 
”hemofili”. Den orsakade många långa 
dagar på sjukhus. Ibland svävande 
han mellan liv och död på grund av 
svårstoppade blödningar. Vad skulle 
det bli av den pojken, ömtålig som han 
var genom sin sjukdom? 
Det var gott ”gry” i pojken ändå. Som 
tonåring kom han på idén att glädja 
andra sjuklingar, med brev och små 
presenter. Radiomannen Sven Jerring 
hjälpte honom att bli känd över hela 
Sverige, genom en intervju i ett nyårs-
program i Sveriges radio 1951, det är 
som en saga! Men Erik blev bara 37 år. 
Under de år som han fick leva växte 
hans “kärleksverksamhet” stort och 
spreds även till andra fattiga länder. 
Erik fick många gåvogivare genom sin 
tidning ”De sjukas vän”. Pojken Erik 
från Ruda växte upp och lade grunden 
till Erikshjälpen, som vuxit till en stor 
hjälpverksamhet. 
Vill du vara med och hedra Erik på 
hans 90-årsdag, så kan du göra det 
genom en extra gåva till Erikshjäl-
pens arbete för barns rättigheter.

Stort tack på förhand! 
Ulla Nilsson

        Verksamheten 
fortsatte växa, Eriks idéer 

blev fler och djärvare
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Per och brodern Hans, liksom Eriks 
egen bror Bertil hjälpte Erik, tillsam-
mans med de omtumlade föräldrarna 
Eva och Ernfrid. Det fanns mycket 
att bestyra med insamling, inköp, 
packning och transporter. Överallt 
stod paket med tidningar, leksaker 
och spel på väg ut till landets sjuk-
hus. Skomakartorpets lilla vindsrum 
blev för trångt, snart var hela huset 
belamrat av det som Erik kallade sin 
”kärleksverksamhet”. 

Erik fick också uppleva en fantastisk 
stark kärleksrelation med Ulla. Även 
den tog sin början i en långvarig brev-
växling innan de kunde träffas och 
så småningom bli ett par. Ulla hade 
mycket att ta ställning till, livet skulle 

inte bli en dans på rosor. I hennes bok 
prövas kärleken och kallelsen mot 
tvivel och rädsla. Kärleken vinner, 
de gifter sig och får två friska barn, 
nu också många barnbarn. Tillsam-
mans utvecklar de Erikshjälpen och 
i dag förstår vi än mer Ullas oerhörda 
betydelse, som till och från inte varit 
riktigt tydlig. Långt upp i åren har 
hon varit sin kallelse trogen. Först 
med en mängd uppgifter på kontoret, 
därefter som volontär i Erikshjälpen 
Second Hands butik i Vetlanda.    

Åren efter Jerring-programmet tog 
verksamheten fart. 1956 firades 
10-årsjubileum och insamlingen öka-
de från 18 000 kronor till drygt 
30 000 kronor. Tidningen De sjukas 
vän startades med ett specialrepor-
tage signerat Sven Jerring. Idéerna 
frodades. Erik var en naturbegåvning 
som redaktör och skribent trots 
att han missat halva sin sexåriga 
skolgång. Han visste hur en spän-
nande tidning skulle redigeras med 
smått och stort, personliga krönikor 
och redaktionella artiklar. Målen var 
djärva, upplagan skulle fördubblas till 
20 000 exemplar. Försäljningsombud 
rekryterades och söndagsskollärarna 

blev nyckeln till framgång. Snart kom 
andra tidningar, Solstrimman 1961 
och Barnbrevet 1962.  

Efter nya avbrott för sjukdom och 
sjukhusvistelse fortsatte arbetet. 1962 
börjar den internationella verk-
samheten ta form sedan Erik mött 
missionären Tage Sjöberg i småländ-
ska Kulltorp. Första insatsen gick till 
Pakistan där Erik och Ulla upprördes 
över att 50 procent av alla ungdomar 
dog före 20 års ålder.

Åren före Eriks död, 1966, var 
extremt intensiva. Ulla balanserade 
familjen och Eriks behov av hjälp och 
avlastning. Verksamheten fortsatte 
växa, Eriks idéer blev fler och djär-
vare. 1963 samlade man in 310 000 
kronor. Två år senare i det sista brevet 
till Sven Jerring berättar Erik att man 
nått milstolpen, en halv miljon.

”Allt samlas in på frivillig väg, och 
tron på Gud och människors god-
het och förståelse är fortfarande de 
bärande krafterna i mitt liv!”, skriver 
Erik till Jerring.

1966 dör Erik, 37 år gammal. Sven 
Jerring läste ett eget minnesord i 
Barnens brevlåda med avslutnings-
orden: ”Erik Nilssons öde är ett av 

  Ingen 
människa, inget 
barn, inget liv får 
någonsin stämplas 
som förverkat

“Att ge är ett lika 
stort ansvar som 
att få, så vi måste 
ge ansvarsfullt. 
Det gör vi tillsam-
mans med Eriks-
hjälpen.”

Runa Khan, 
grundare av 
Friendship, en 
av Erikshjäl-
pens partneror-
ganisationer i 
Bangladesh. 

90 kr
90 kr på 90-årsdagen

360 kr
Ett fyrfaldigt leve

540 kr
Ett sexfaldigt leve

900 kr
Ett tiofaldigt leve

Allting 
började  
med ett  
barn!
Fira Eriks 90-årsdag 

med en gåva! 

Plus- 
& Bankgiro

Plusgiro 90 09 28-3 
 Bankgiro 900-92 83 

Märk inbetalning: 
991337

Webben 
 

Skapa ett gåvogram och 
betala med kort, Swish 

eller faktura.  

Swish

 Swisha till 
 900 92 83 

Meddelande:
ERIK90 erikshjalpen.se/erik90

Erik Nilsson 90 år 

GE EN GÅVA TILL
ERIKS MINNE 
Den 15 maj skulle Erik Nilsson ha fyllt 
90 år. Den verksamhet han en gång 
startade lever vidare, starkare än 
någonsin. Var med och hedra Eriks 
minne genom att ge en gåva till Eriks-
hjälpens arbete för barns rättigheter.

• Swisha en gåva till 900 92 83, 
 märk Erik 90 
• Ge en gåva via vår hemsida: 
 erikshjalpen.se/erik90
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3  
 eller bg: 900-92 83 

de märkligaste jag kommit i beröring 
med. Den fattige, svårt sjukdomsdrab-
bade ynglingen förvandlade alla sina 
handikapp till en stor tillgång, till en 
brinnande vilja att trots allt leva ett 
meningsfullt liv, genom att glädja och 
hjälpa andra. Han kunde inte hitta en 
bättre och viktigare livsuppgift, farbror 
Erik, och det finns heller ingen bättre.”  

Erikshjälpen finns i dag i 17 länder. 
Tillsammans är vi många tusen 
gåvogivare som bidrar till att barns 
drömmar får liv. Därtill kommer anslag 
från Sida, Postkodlotteriet, Radio-
hjälpen, företag och fonder. Totalt rör 
det sig om cirka 100 projekt, flera är 
mycket omfattande och djupgående, 
de utmanar destruktiva traditioner och 
förändrar lagar. 

I förlängningen av Eriks entrepre-
nörskap finns 62 second hand-butiker. 
Ett genialiskt koncept där uttjänade 
möbler och kläder åter blir till glädje 
och nytta. Miljön sparas, människor 
upprättas och ännu fler barn får hjälp. 
Hopp och hållbarhet i fantastisk sam-
verkan! Även Skandinaviska Läkarban-
ken har växt fram på samma träd, där 
läkare och sjukvårdspersonal skickas 
på uppdrag, liksom Human Bridge som 

framgångsrikt arbetar med textilin-
samling och materialbistånd.  

Så vad är då arvet efter Erik? Vilken 
är hans anda som vi beskriver i våra 
värderingar? 

I grunden handlar det om tro, hopp 
och kärlek i en förening som inte går 
att åtskilja. I vår vardag på kontoret, i 
butikerna och i fält, påminner vi oss 
om kreativitet och positiv livssyn, om 
kärlek till barn, om fokus på lösningar 
och möjligheter i stället för problem 
och hopplöshet. 

Erik är vårt bevis för att det aldrig 
någonsin är kört. Ingen människa, ing-
et barn, inget liv får någonsin stämplas 
som förverkat. I det svaga finns den 
mäktigaste styrka, i det sjuka finns 
förmåga till hälsa och glädje, i den 
minsta idé kan gömma sig den största 
av möjligheter. 

Med stor tacksamhet bär vi Eriks 
arv vidare. Vi får ödmjukt förvalta och 
bygga vidare. Vi är varken de första 
eller sista. Så länge barn tvingas leva 
i utsatthet, så länge gäller uppdraget. 
Som Jerring sa: Det finns ingen bättre 
och viktigare livsuppgift!  

Erik Nilsson lade grunden till en organisation som genom historien och fram till i dag har kunnat stötta 
hundratusentals barn i utsatta livssituationer. I dag finns Erikshjälpen i 17 länder och genomför varje år 
runt 100 projekt för att stärka barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd. FOTO: ANNA HÅLLAMS

"I vår vardag på kontoret, i butikerna och i fält, påminner
vi oss om kreativitet och positiv livssyn, om kärlek till barn, om fokus på 
lösningar och möjligheter istället för problem och hopplöshet." 
FOTO: ERIK SAMSSON

TEMA: ARVET EFTER ERIK

TEXT: DANIEL GRAHN
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Jag hör direkt att något inte är som vanligt. 
Det är något i rösten. Inte samma över-
tygande eftertryck när han säger att allt 
är jättebra – det självklara svaret på de 
obligatoriska hälsningsfraserna i den här 
delen av världen, oavsett hur det egent-
ligen står till. Det är först en bit in i vårt 
samtal som jag förstår var skon klämmer: 
Lärarstrejk. Igen. Under hela läsåret 
2018/2019 har lärarstrejkerna avlöst 
varandra i Mali. Det har blivit mer regel 
än undantag att barnen inte går iväg till 
skolan på morgonen.  

Samtalen med vänner i  huvudstaden 
Bamako hjälper mig att på nära håll fort-
satt följa vardagen för vanligt folk, som 
har förändrats så mycket sedan jag bodde 
i Mali för sju år sedan. Samtidigt är myck-
et sig likt. Som den starka drömmen hos 
min vän i andra änden av telefonlinjen: 
En dröm om att få se sina barn utbilda sig 
och skapa sig ett bättre liv än deras far 
någonsin kunde. Han som bara gått några 

få år i skolan och sedan kämpat varje dag 
för att få tillvaron att gå ihop genom låg-
betalda vaktjobb och ojämn avkastning 
från åkrarna hemma i byn. Han har sett 
sina barns skolgång som enda vägen mot 
en bättre tillvaro än den som han själv 
kunnat erbjuda dem. 

Det här samtalet blir också en smärt-
sam påminnelse om det jag egentligen 
redan vet: Att barns utbildning är en av de 
starkaste källorna till hopp och framtids-
tro hos den del av världens befolkning 
som inte haft turen att födas i länder där 
utbildning är en självklar rättighet.

När jag senare samma kväll motvilligt 
lyssnar på nyheten om ytterligare blodiga 
attentat i Mali spinner tankarna vidare 
kring vad barns utbildning också betyder 
för att motverka våld och extremism. I 
Mali har väpnade grupper lockat till sig 
unga män som ofta saknar både utbild-
ning och arbete. När unga inte längre 
känner framtidstro blir det lockande 
att ansluta sig till en grupp som i alla 
fall ger en känsla av tillhörighet och att 
”vara någon”. Det gäller inte bara i Mali. 
Grogrunden för rekrytering in i extremist-
rörelser är ett cyniskt utnyttjande av unga 
människors hopplöshet och utanförskap, 
i Mali liksom i Sverige.

Därför är de mest effektiva medlen för 
att bekämpa extremism varken militärin-
vasioner, övervakningssystem eller hårda 
straff för terrorbrott. Sådant angriper bara 
symptomen. Om vi på allvar vill förebyg-
ga terror måste vi bekämpa extremis-
mens rötter. Då finns lösningarna i det 
långsiktiga arbetet mot fattigdom och 
utanförskap. Och den kanske allra vikti-
gaste medicinen mot extremismen stavas 
utbildning.

Om ett barn i ett land som Mali får sin 
rätt till utbildning uppfylld föds också ett 
hopp om att kunna skapa sig ett värdigt 
liv i framtiden. Då minskar risken att dras 
in i extrema och våldsamma rörelser. Det 
är i den här tålmodiga och lågmälda kam-
pen som Erikshjälpen finns med, runtom 
i världen men också bland barn i så 
kallade utsatta bostadsområden i Sverige. 
Att ge liv åt barns drömmar om en bättre 
framtid är vårt bidrag till kampen mot 
terrorismen. För att vi vet att det funkar.

Långsiktig medicin
mot extremism

ida.svensson@eriksdevelopment.org

IDA KONATÉ SVENSSON
Ålder: 42 år.
Bor: I en hyrestvåa inredd och utrus-
tad med second hand i Eksjös mest 
mångkulturella bostadsområde.
Familj: Maken Kassim, samt utvidgad 
familj i Småland, Skåne och Västafrika. 
Gör: Jobbar på Erikshjälpens interna-
tionella avdelning som programkoordi-
nator för Västafrika.
Drömmer om: Många och delvis 
oförenliga saker som att få förvalta 
släktgård i Småland, bo och arbeta i 
Västafrika igen och åka skidor mellan 
Sälen och Mora minst en gång till i 
livet.

ERIKSHJÄLPEN BERÖRS 
AV MILISATTACK
Den attack som en milisgrupp genomförde i 
en by i Mali i slutet av mars, och där mer än 
160 människor dödades, skedde mitt i ett 
område där en av Erikshjälpens partnerorgani-
sationer jobbar. Attacken var en upptrappning 
av en konflikt mellan två folkgrupper, den 
ena i huvudsak boskapsskötare, den andra 
jordbrukare. Mali som helhet utmanas också 
av fundamentalistiska krafter vilket medför 
att det finns en allt större tillgång till vapen i 
landet.
– Vi sörjer den sista tidens mycket negativa 
utveckling i Mali, som nu även sprider sig i 
grannlandet Burkina Faso, och som i hög grad 
påverkar flera av de partners som vi stödjer. 
I nuläget omarbetar Erikshjälpens partner på 
plats sin projektplanering för att kunna möta 
de nya behov som uppstått hos vår målgrupp, 
barnen, på grund av konflikten i området, sä-
ger Peter Toftgård, internationell programchef.

Kraftsamling till Mocambique

Ny årsredovisning ute nu

I Mocambique är behovet av huma-
nitär hjälp fortfarande stort efter de 
cykloner som drabbade landet i mars 
och april. 
Erikshjälpen, som fram till 2016 hade 
pågående projekt i Mocambique, 
beslutade direkt efter den första 
cyklonen, Idai, att gå in med huma-
nitärt stöd via den tidigare partnern 
Tearfund. 
Med hjälp av insamlingar bland pri-
vatpersoner samt bland flera av Eriks-
hjälpen Second Hands partnerbutiker 
samlades över 400 000 kronor in.  
– Även om flodvattnet har sjunkit 
tillbaka så krävs fortfarande både 

akuta och mer långsiktiga insatser 
för att förhindra förlusten av fler liv 
och för att minska människors lidan-
de. Behovet av mer finansiering är 
fortsatt stort, säger Märta Jacobson, 
Erikshjälpens humanitära koordinator. 
Tearfunds insats kommer att pågå 
i två till tre år framöver. På kort 
sikt handlar det om att se till att 
människor har mat och andra förnöd-
enheter. På längre sikt ligger fokus 
på att hjälpa människor att bygga 
upp sina liv igen, få igång tidigare 
jordbruk eller hitta andra möjligheter 
till inkomst.  

Erikshjälpens totala intäkter under 2018 var 
143 miljoner kronor, en minskning med fem 
procent jämfört med året innan. Det framgår 

i organisationens 
årsredovisning, 
som nu finns 
att läsa på 
erikshjalpen.se/
årsredovisning. 
Erikshjälpen har 
ett 90-konto som 
garanterar att gå-
vorna används på 
rätt sätt. Svensk 
Insamlingskon-
troll tillåter att 

högst 25 procent används till insamling och 
administration. Erikshjälpens insamlings- 
och administrationskostnader uppgick 2018 
endast till 11,7 procent.

14,4
miljoner fick Erikshjälpen ta emot från 
Postkodlotteriet när lotteriets över-
skott från 2018 delades ut till cirka 
50 förmånstagare. Tillsammans med 
Childhood fick Erikshjälpen även 8,6 
miljoner till ett projekt som handlar om 
att öka kunskapen om barns rätt att 
växa upp i sin familj.

270 klimatforskare från svenska universitet i en debattartikel i Dagens Nyheter där de ställer sig 
bakom de världsomspännande klimataktioner som genomförs av tiotusentals unga, inspirerade 
av den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. 

”Ungdomarna har fått kritik för att de inte följer 
skolplikten. Deras metoder må vara kontroversiella i 
vissa ögon, men de gör uppoffringen för att undvika 
betydligt större uppoffringar i framtiden.” 

            Den allra  
viktigaste medicinen 
stavas utbildning
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”Jag visste att hon  
inte var ensam”
Vad säger man till barnen när pappa hamnar i fängelse? Vad säger man 
till förskolepersonalen? Anna och Jonas hade just fått sitt andra barn när 
Jonas greps och sedan dömdes till flera års fängelse. Anna blev inte er-
bjuden något stöd så hon sökte själv hjälp men möttes av okunskap och 
välvilliga nej – tills hon kom i kontakt med Solrosen. 

JONAS, TIDIGARE FRIHETSBERÖVAD:

FAKTA
Solrosen ger stöd till barn, unga och 
föräldrar i en familj med en frihetsberövad 
familjemedlem. Solrosen bidrar också med 
kunskaper till andra organisationer som 
möter målgruppen. Verksamheten drivs 
av Räddningsmissionen i samverkan med 
Erikshjälpen.

Vi träffar Anna och Jonas i en större 
stad i Sverige. Det blåser ute och det 
har blåst en hel del även i Annas och 
Jonas familjeliv. När Anna och Jonas 
blev ett par hade Jonas lämnat sitt ti-
digare kriminella liv bakom sig. Men 
tre veckor efter att paret hade fått sitt 
andra barn gjorde sig det förflutna 
påmint. Jonas greps för ett brott han 
begått några år tidigare.  

– Det krossade tanken om hur allt 
skulle bli. Jag kände att allt var kata-
strof, säger Jonas.  
Jonas sattes i häkte och Anna var 
kvar på utsidan med tusen frågor. 
   – Jag var själv med ett spädbarn 
och en knappt tvååring som sprang 
runt och letade efter sin pappa. Jonas 
var min bästa vän och han var inte 
död, men det kändes nästan så efter-
som jag inte hade någon kontakt med 
honom. Vad säger man till barnen? 
Vad ska jag säga till exempel när 
barnen ska skolas in på förskolan? 
Kommer barnen bli bjudna på kalas? 
Eller kommer de bli dömda för något 
deras pappa har gjort?

Annas föräldrar hjälpte till, men 
Anna kände att hon behövde mer 
hjälp och när hon inte blev erbjuden 
stöd från socialtjänsten gick hon till 
BVC. Där möttes hon av välvilja, men 
personalen sa att de aldrig tidigare 
hade varit i kontakt med en förälder 
i samma situation och att de därför 
inte kunde hjälpa henne. Hon fick 
istället tips om Solrosen.
   – Jag visste inte om jag skulle orka 
öppna mig en gång till, berättar hon.
Men Anna gick till Solrosen. Där 
fick hon stöd och råd och Solrosen 
besökte också Jonas i häktet. Jonas 
berättar att det var väldigt betydelse-
fullt att få prata med någon som haft 
direktkontakt med familjen och att få 
veta att Solrosen kunde stötta Anna.
   – Att veta att hon fick någon typ av 
avlastning, det var en trygghet för 
mig. Det var en trygghet att veta att 
hon inte var helt ensam, säger Jonas.
   Så småningom dömdes Jonas till fle-
ra års fängelse. Anna valde att berätta 
för barnen och för en förskolepedagog. 

– Tipsen som Solrosen gav mig har 

hjälpt mycket. Jag ville inte ljuga för 
mina barn och säga att deras pappa 
jobbar någon annanstans, för då hade 
de kunnat tro att deras pappa valt 
bort dem. Barnen och jag har bearbe-
tat känslor tillsammans. Vi har gråtit, 
skrattat och längtat tillsammans, 
räknat dagar och år.

– Solrosen blev också en frihetszon. 
Där behövde barnen inte förklara sig, 
de kunde vara sig själva, säger Anna.
   Anna och barnen reste genom åren 
till olika anstalter för att hälsa på  
Jonas. Solrosen gav stöd för att besö-
ken skulle bli så bra som möjligt, till 
exempel ordnade de så att Anna och 
barnen ibland kunde göra förlängda 
besök, från torsdag till söndag. Jonas 
berättar att det var oerhört betydelse-
fullt eftersom det gav honom chans 

att knyta an till barnen och för dem 
att knyta an till honom på ett helt an-
nat sätt än vid några timmars besök.
   – Sen efter fem år i fängelse kom 
jag ut och då satt rutinerna från fäng-
elset som sten, säger Jonas.
   Han var van vid ordning och reda, 
disciplin och bestämda tider. Att 
komma hem till två barn som sprang 
runt och kastade saker överallt utan 
att plocka undan blev en kulturkrock 
som familjen inte hade räknat med.
   – Där kom Solrosen in igen, för att 
hjälpa oss hantera vardagen, berättar 
Jonas.
   Rösten stockar sig när han tänker 
på vad som hade hänt om familjen 
inte fått stöd från Solrosen.
   – Vi hade inte kunnat göra den här 
resan utan dem, säger han.

Solrosen drivs av Räddningsmissio-
nen i samverkan med Erikshjälpen 
och erbjuder olika former av stöd, 
som samtalsgrupper för barn och 
tonåringar, enskilda samtal och 
uppsökande verksamhet på häkte 
och anstalt. Verksamhet utifrån Sol-
rosmodellen finns i Göteborg, Borås, 
Jönköping och Umeå.

            Vi har gråtit, 
skrattat och längtat
tillsammans

Hos Solrosen kan barnen vara öppna om det som har 
hänt och de får hjälp att bearbeta det på olika sätt. 
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"Jag hade önskat att någon tog kontakt 
med min familj så fort pappa blev tagen 
av polisen. Jag hade önskat att min 
familj fått information om vad som 
skulle hända och att vi erbjudits stöd. 
Jag hade önskat att få träffa andra i 
liknande situation. Jag kände mig väl-
digt ensam."  
Anna, 18 år

Stödet till barn med frihetsberövade 
föräldrar är inte tillräckligt, det visar en 
kartläggning som Socialstyrelsen pre-
senterade i december 2018. Majoriteten 
av Sveriges kommuner har inte specifika 
insatser eller förebyggande arbete för 
den här gruppen barn och Socialstyrel-
sens bedömer att socialtjänsten behö-
ver ökad kunskap om vilket stöd barn 
med en frihetsberövad förälder behöver.
Kartläggningen visar också att det i dag 
är några ideella organisationer som 
står för mycket av stödet som finns till 
för barn och unga med en frihetsberö-

vad förälder. De finns dock inte i hela 
landet. En nationell stödtelefon och en 
chattfunktion drivs av organisationen 
Bufff, Barn och ungdom med förälder/
familjemedlem i fängelse.
Socialstyrelsen före-
slår att kommu-
ner stärker sitt 
samarbete 
med ideell 
sektor för att 
ge rätt stöd till 
den här gruppen 
barn.

När en förälder frihetsberövas är det 
inte självklart att barn och andra 
anhöriga får något stöd av kommu-
nen eller vården. Barnen bär ofta på 
många olika och ibland motstridiga 
känslor kring det som hänt. Skam, 
skuld, längtan, ilska och sorg. Det är 
viktigt att barnen får konkret, ålders-
anpassad information och möjlighet 
att prata om sina känslor.
   En utvärdering av Solrosens verk-
samhet, som gjorts av FOU Väst, slår 
fast att det finns behov av myndig-
hetsoberoende organisationer som 
erbjuder stöd till barn med frihetsbe-
rövade föräldrar. Samtidigt anser  
Erikshjälpen och Räddningsmissionen 

att myndigheterna måste göra mer 
och avsätta resurser för att tillgodose 
den här gruppen barns rättigheter.

För Anna, Jonas och deras två barn 
har familjelivet stabiliserats. Nu 
har det gått några år sedan Jonas 
kom hem men familjen har fortsatt 
kontakt med Solrosen. Hos Solrosen 
känner barnen att de kan vara öppna 
om det som har hänt. I skolan är det 
annorlunda. Anna berättar om när 
ena barnet fick som uppgift att skriva 
ner sitt bästa minne från när barnet 
var litet. “Det bästa var när vi var och 
hälsade på pappa och var tillsam-
mans alla fyra, som en hel familj. 

Men jag vill inte berätta för mina 
klasskompisar om det”, var barnets 
reaktion på uppgiften.  
   När barnen blir äldre kommer nya 
frågor och Anna och Jonas tycker att 
det är bra för dem att ha någon annan 
trygg vuxen att prata med. 
   – Det bästa med Solrosen är att vi 
inte blivit “utskrivna” som man blir 
från allt annat. Solrosen finns där, 
säger Anna.

TEXT: SOFIA DENZLER  
 
Fotnot: Anna och Jonas heter egentligen  
något annat. Det är inte deras familj på bilderna. 

160 000  
barn om året i Sverige har en förälder som 
döms för brott. 

Efter att Jonas greps tog flera vänner avstånd från familjen. När Anna inte fick något 
stöd från samhället sökte hon själv hjälp och kom i kontakt med Solrosen. Tillsam-
mans med personal från Solrosen har Anna och barnen pratat om det som hände och 
hur pappa har det på anstalten, på en nivå som varit lagom för barnen och som de har 
kunnat förstå.

Stödet till barnen långt ifrån tillräckligt

ENGAGEMANG

Vill du också samla in?

Susana sprang in  
10 000 kronor

Att starta en egen insamling är ett både 
enkelt och roligt sätt för dig att bidra till 
att fler barn får ett bättre liv. 

1. Gå in på Erikshjälpens Facebooksida 
(facebook.se/erikshjalpen)  
2. Klicka på Insamlingar och sedan 
Samla in pengar. 
3. I din insamling får du sedan välja bild, 
namn på insamlingen, varför du väljer 
att samla in pengar och till sist ange hur 
mycket pengar du vill samla in.  
4.Klart! Dela gärna insamlingen så att 
dina vänner kan vara med och stötta din 
insamling. 

Susana Person, som till vardags jobbar 
som psykolog, tror att alla människor 
har en livsuppgift.
– Min livsuppgift består i att vara en del 
av och bidra till barns hälsa och utveck-
ling. I mitt jobb bidrar jag genom att 
utbilda, handleda och stötta föräldrar 
och pedagoger, säger hon. 
Men Susana har även känt att hon vill 
göra något mer, även utanför arbets-
livet. Därför skapade hon en egen 
insamling genom Erikshjälpen – med 
målet att på ett år springa 100 mil och 
samla in 10 000 kronor. 
– Jag gillar att springa så det blev ett 
naturligt sätt för mig att göra det på. 
Jag uppdaterade insam-
lingen när jag varit 
ute och sprungit 
och på så sätt 
peppade jag folk 
att ge och de som 
gav peppade mig 
att fortsätta springa. 
Det blev en spurt på 
slutet, både i mil och pengar. 
Susana nådde sina 100 mil och insam-
lingen passerade målsumman och 
slutade på 10 300 kronor.      
–  Att gå i mål var jättehäftigt! Jag är 
så imponerad av engagemanget från 
människor, inte minst från anonyma 
givare som gett stora summor utan att 
jag har en aning om vilka de är.   

 

Nominera på 
erikshjalpen.se!

Robin vill göra världen 

Skänker alla 
intäkter från 
sin nya låt

till en bättre plats

Starta en insamling 
på Facebook

Han är 19 år och drömmer om att 
kunna leva på sin musik. Men en 
dröm är ännu större: att få vara 
med och göra världen bättre. När 
första singeln nu är släppt på 
skivbolag skänker Robin Hallåsen 
alla intäkter till Erikshjälpens arbete 
mot människohandel.

Robin Hallåsen, med artistnamnet 
Hallasen, har just inlett sin musik-
karriär, signad av ett dotterbolag till 
Universal music. Han gör elektronisk 
dansmusik, EDM.  

– Min pappa har alltid hållit på 
med musik, så det fanns tillgängligt 
redan som liten. Jag var bara tre, fyra 
år när jag var med honom i studion 
första gången. 

Robin Hallåsen har släppt flera 
låtar tidigare men singeln “We will 
get there” är den första att ges ut på 
ett skivbolag. För sången står Robins 
syster Julia Hallåsen. 

–  Den här låten är lite annorlunda 
för mig, den är en blandning av EDM 
och pop, lite mer radiovänlig än det 
jag brukar göra. Mina andra låtar är 
hårdare och har ett snabbare tempo.

Men låten skiljer ut sig också ur ett 
annat perspektiv. 

– Den handlar om barn som lever 
i en destruktiv miljö men som dröm-
mer om att komma till en bättre plats 
och få en ny start i livet. Jag kände 

redan när jag gjorde den att jag inte 
ville släppa den som en vanlig låt, 
utan att jag ville göra något mer av 
den.

Eftersom Robin är Ung Fadder 
kändes det naturligt att ta en kontakt 
med Erikshjälpen. Han bestämde sig 
för att låta alla intäkter från låten gå 
oavkortat till organisationens arbete 
mot människohandel i i flykting-
lägrena för rohingyas i Bangladesh. 
Parallellt med låtsläppet startade 
han också en egen insamling på 
Facebook till samma ändamål.

 – Det berörde mig väldigt starkt 
när jag läste om riskerna för barnen 
i flyktinglägret och jag kände att det 
fanns en tydlig koppling till min låt. 
Insamlingen har nått det mål jag 
satte och det är jag jätteglad för!

I sommar kommer Robin Hallåsen 
att ge konserter tillsammans med 
Erikshjälpen på Gullbrannafestivalen 
och på Torpkonferensen. 

– Det känns stort! Min dröm är 
att kunna leva på min musik och att 
få framföra den live. Och att genom 
musiken kunna fortsätta samla in 
pengar till viktiga projekt. Att göra 
världen till en bättre plats, det är min 
största dröm.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  FOTO: PRIVAT

Fotnot: Låten “We will get there” finns på
Spotify
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Adam.
Alla elever tyckte att idén var bra 

och en arbetsgrupp tillsattes för att 
jobba vidare med tankar kring vart 
pengarna skulle hamna. Till slut 
landade barnen i att de skulle köpa 
leksaker att skänka till lekterapin på 
sjukhuset – och skänka det som blev 
över till Cancerfonden.

– Att få göra barnen på sjukhuset 
glada var stort för oss. Det kändes inte 
alls jobbigt att det inte skulle bli nå-
gon klassresa, trots att vi lagt mycket 

tid på att planera den, säger Adam 
och Joella, och berättar att pengarna 
samlats in genom att de bland an-
nat sålt kakor och arrangerat disco.

Berättelsen hade kunnat sluta 
här, men det gör den inte. En 
privatperson som fick höra talas 
om initiativet tyckte det var så 
fint att hon startade en facebook-
insamling för att barnen trots allt 
skulle kunna åka 
på sin skolresa. 
Många ville vara 
med och skän-
ka. Sedan 
hörde även 
Liseberg 

av sig och ville bjuda barnen på gratis 
inträde och åkband till nöjesparken. 

– Så nu får vi åka på vår resa i 
alla fall, säger Joella och Adam, och 
berättar att de fått mycket positiv 
uppmärksamhet efter att olika medier 
berättat om deras handlingskraft. 

– Många har sagt att det vi gjort är 
jättebra och att vi kanske kan vara en 
förebild för barn från andra skolor. Det 
känns som att folk är stolta över oss, 
säger Adam. 
Att få utmärkelsen Årets Erikshjälte 
är förstås pricken över i:et. Att ”godhet 
föder godhet”, som Lundbyskolans 
rektor Ann Forsberg uttrycker det, är 
något barnen verkligen fått uppleva, 
och på frågan om de själva tycker att 
de är hjältar kommer svaret blixt-
snabbt: 

– Ja! Vi hjälper barn så att de kan 
vara glada.  En hjälte är 

inte bara någon som 
är cool –  en hjälte 

är en person som 
hjälper andra.     

När två elever förlorade sin mamma i cancer bestämde klass 6A och 6B 
på Lundbyskolan i Örebro att de skulle skänka bort sina skolresepengar 
till välgörande ändamål. Nu har de fått ta emot utmärkelsen Årets 
Erikshjälte 2019 – och Erikshjälpens tidning har träffat två av hjältarna. 
– Vi är väldigt stolta, sägerJoella Grace Waela och Adam Baraké. 

”Att få göra 
barnen glada 
var stort”

ERIKSHJÄLTARNA ADAM OCH JOELLA

i träffas i ett klass-
rum på Lundby- sko-

lan i Örebro, för dagen 
pyntat med rosa och 

orangea Erikshjälpen-bal-
longer. Solen väller in ge-

nom fönstren och förberedelserna inför 
dagens prisutdelning är i full gång. 
Sjätteklassarna Joella Grace Waela 
och Adam Baraké, som fått smita in i 
klassrummet några minuter före sina 
kompisar, sitter pirriga och glada på 
var sin stol. De har precis fått veta att 
deras klasser blivit utsedda till Årets 
Erikshjälte 2019 – och stoltheten går 
inte att ta miste på.

– Det känns jättebra att Sverige får 
veta vad vi har gjort och att vi får bli 
förebilder för andra, säger Adam.

– Jag känner mig väldigt glad. Det 
här är verkligen något att vara stolt 
över, fyller Joella i.  

Joella och Adam, som ursprungli-
gen kommer från Kongo respektive 
Palestina, har gått på Lundbyskolan 
under hela låg- och mellanstadiet. Här 

trivs de bra och för det mesta går livet 
på skolan sin gilla gång. Men i höstas 
hände något som skakade om deras 
klasser ordentligt. Två av elevernas 
mamma gick tragiskt bort i cancer.

– Jag blev jätteberörd när vi fick 
veta att hon dött. Jag kunde inte fatta 
det först. Jag är nära vän till eleverna 
som förlorade sin mamma och alla var 
förstås ledsna. Lärarna, eleverna, alla, 

berättar Adam. 
Under den känslosamma tid som följ-

de efter händelsen fick några av elev-
erna idén att klasserna skulle skänka 
sina insamlade klassresepengar till 
välgörande ändamål. Egentligen hade 
de tänkt åka till Liseberg för pengarna, 
men det kändes inte längre så viktigt.  

– Vi ville ge våra kompisar stöd och 
visa att vi stod där, bakom dem, säger 

          En hjälte är 
inte bara någon 
som är cool 

OM PRISET

Erikshjälpen startades av ett 
barn – för att hjälpa andra barn. 
Genom historien om Erik vet vi 
att barn kan förändra världen och 
utmärkelsen Årets Erikshjälte är 
ett sätt att uppmärksamma och 
uppmuntra barns engagemang 
för andra. Årets Erikshjälte får 25 
000 kronor att fördela till något 
av Erikshjälpens projekt för barns 
rättigheter. Eleverna i klass 6A och 
6B valde att tilldela sin prissumma 
till Erikshjälpens arbete för barn i 
fängelse i Burkina Faso.

NYFIKEN PÅ

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

Klass 6A och 6B 
på LundbyskolanV

Se filmen om 
hjältarna på 
erikshjalpen.se


