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Erikshjälpen ger humanitär hjälp
Krisens hjältar tar fram superkraften

Fältstudent om upplevelsen som förändrade på djupet
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Engagemanget 

som växer i krisen   
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Edelawit vill hjälpa andra 
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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, 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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TEMA KRISENS HJÄLTAR: Så skyddar 
Erikshjälpen barnen i coronakrisen

KRÖNIKA: "Låt oss inte svika tjejerna 
nu när det är som svårast"

UTBILDNING: Förskolan gav Edelawit 
trygghet och framtidshopp

FÖRETAGSPARTNER PÅ BESÖK  
I ETIOPIEN: "Otroligt imponerad"

NYFIKEN PÅ: För Amir Saboor blev 
gemenskapen i FFA en fristad

INBLICK

Khadiza & 
Masuma

Khadiza, 9, och Masuma, 10, bor på en ö i 
floddeltat i Bangladesh. De går i fjärde och 
femte klass i skolan som drivs av Erikshjälpens 
samarbetspartner Friendship. På fritiden spelar 
de fotboll och har sprinttävlingar men ofta 
leker de blindbock. Att leka tillsammans är det 
bästa de vet.

– En bra vän är ärlig. Ärlighet är viktigast, 
utan det kan man inte vara vänner, säger Masu-
ma och Khadiza fortsätter: 

– En bra vän är hjälpsam, tröstar om man är 
ledsen och vill umgås med mig.

När de inte är i skolan eller leker hjälper de 
till hemma. 

– Jag hjälper till med städning och hämtar 
vatten, säger Masuma. 

– Jag vattnar blommor och träd och hjälper 
mamma med matlagning, säger Khadiza. 

FOTO: CAROLINE KARLSSON  TEXT: SOFIA LÖNANDER

INNEHÅLL 2.2020

5

Under coronapandemin har hustrun och 
jag tillbringat några extra helger i vårt 
småländska sommartorp. Mat på järn-
spis, utedass och vattenpump på gården 
är alldeles för primitivt för en del. För oss 
är det en lisa för själen, livet blir enklare, 
vi kommer ner i varv.

I torpet finns inga dyrgripar, däremot 
en massa minnen från en svunnen tid. 
En av dessa skatter är alla gamla serie-
tidningar från uppväxtens 60- och 70-tal. 
Kalle Anka och Musse Pigg naturligtvis, 
men ännu hellre Fantomen, Agent X9 
och diverse superhjältar med överna-
turliga krafter. När nöden kallar rusar 
Clark Kent in i en telefonkiosk, där han 
förvandlas till Stålmannen som flyger 
iväg för att rädda mänskligheten. 

I seriens värld fanns alltid en hjälte 
för varje kris. Verkligheten ser annor-

lunda ut. Coronapan-
demin isolerar och 

lamslår, sjukvår-
den går på knäna, 
företag tving-
as i konkurs, 

människor 
lider 

och dör. I en familj utan marginaler riske-
rar krisen att skada svårt. En dagavlönad 
far blir utan jobb och lön, en mor får inte 
sälja sina grönsaker på torget, barnen 
missar skolan. Trångboddhet, fattigdom 
och hunger skapar förtvivlan och despe-
ration, i värsta fall våld och övergrepp. 

Stålmannen kommer inte! Men ändå 
finns hjältarna där. Överallt! Erikshjäl-
pens vårinsamling har handlat om dessa 
fantastiska människor som kliver fram 
och hjälper de mest behövande i de 
svåraste av stunder. Det finns så många 
gripande berättelser och jag hoppas att 
du som läsare och gåvogivare förstår din 
viktiga roll. 

Erikshjälpen har närkontakt med 
människor som just nu lider svårt, vi 
har hjältar som brinner för att få hjälpa 
de mest utsatta. Du och jag kan ge dem 
superkrafter, resurser för att nå längre 
och hjälpa fler. Stålmannen i all ära, men 
de verkliga hjältarna är de som inte bara 
förfasas över nöden, utan de som faktiskt 
gör skillnad. Jag hoppas att du vill vara 
en av dem. I så fall är du i gott sällskap 
med oss på Erikshjälpen. Tack för din 
insats!    

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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Coronakrisen har gjort barns vardag mer otrygg än någonsin. För 
Erikshjälpens partnerorganisationer runt om i världen är det nu både 
svårare men också viktigare än någonsin att finnas där för de barn som 
behöver dem som mest. ”Jag har aldrig känt mig så motiverad som nu 
att finnas där för barnen”, säger fältarbetaren Richard Kajura i Uganda.

Coronakrisen kan leda till en fördubb-
ling av antalet människor i världen som 
riskerar att dö av svält. Om sjukvården 
är överbelastad av coronasmittade 
patienter ökar riskerna för att fler 
kommer dö i vanliga, behandlingsbara 
infektioner. Krisen kan också leda till 
att många barn blir föräldralösa.

– Just nu ser vi konsekvenserna av 
att samhällena i de länder där vi 
verkar har stängt ner. Om ett par 
månader kan det handla om andra 
risker, till exempel om man inte 
lyckats få ner smittspridningen, 
säger Sofie Björkman, Erikshjälpens 
programkoordinator för humanitära 
insatser.

Det är svårt att ens överblicka 
effekterna av coronaviruset i världen 
och beroende på hur långvarig krisen 
blir kan konsekvenserna bli olika. 
Erikshjälpen har just nu en nära 
dialog med alla partnerorganisationer 
för att anpassa insatser till de 
rådande omständigheterna, men 
också för att vara beredda om läget 
blir ännu mer akut.

På flera håll i världen var mattill-
gången osäker redan innan pande-
min. I början av året drabbades till 
exempel Östafrika av den värsta 
gräshoppsinvasionen på flera 
decennier. I Kenya, som under de 

senaste två åren upplevt först extrem 
torka och sedan svåra översvämning-
ar, var motståndskraften bland 
befolkningen redan försvagad när 
gräshopporna kom och åt upp stora 
arealer av grödor.

– Det här var en perfekt storm 
redan innan coronakrisen, men nu 
står vi inte bara inför en global 
viruspandemi, vi står också inför en 
global humanitär katastrof, säger 
chefen för FN:s matprogram WFP, 
David Beasley, i ett reportage i 
Sveriges Radio.

FN har varnat för att antalet 
människor som lider av matbrist kan 
fördubblas på grund av coronakrisen. 

– Det är viktigt att även se vilka 
sårbarhetsrisker som finns utöver 
Covid-19. Är det torka eller översväm-
ningar? Är det att människor jobbar 
som daglönare? Eller konflikter? För 
många människor finns en dubbel 
sårbarhet och där kanske vi behöver 
agera som snabbast, säger Sofie 
Björkman.

I flera områden av Bangladesh, 
Indien och Myanmar är hungerkrisen 
redan ett faktum. Erikshjälpen 
undersöker behoven och planerar för 
insatser för att säkra mattillgången 
för sårbara hushåll i de mest utsatta 
områdena.

– För många människor som får 

sin inkomst främst genom dagarbete 
är nedstängningen av samhället en 
akut kris. För många barn och 
kvinnor innebär även ”lock-down” en 
ökad risk för våld i hemmet. Därför är 
det viktigt att när vi gör en akut 
insats ha en helhetssyn och även 
adresserar dessa risker, säger Sofie 
Björkman. 

När detta skrivs har få fall av 
smittade och döda i Covid-19 
rapporterats från merparten av de 
länder där Erikshjälpen verkar, men 
osäkerheten kring en framtida 
smittspridning är stor. Erikshjälpens 
partnerorganisationer utbildas 
angående smittskydd och utbildar i 
sin tur målgrupperna för Erikshjäl-
pens projekt. Om smittspridningen 
ökar finns risk för att ett redan 
underdimensionerat sjukvårdssys-
tem inte kommer räcka till för 
patienter med andra infektioner än 
covid-19.

– I det värsta scenariot blir det 
också många, många barn som 
förlorar sina vårdnadshavare. Det får 
otroligt svåra konsekvenser för 
barnen och det kommer i så fall göra 
att vi måste ställa om våra ordinarie 
insatser, säger Sofie Björkman. 

TEXT: SOFIA DENZLER  
FOTO: ANNA HÅLLAMS

Hungerkatastrof i pandemins spår
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är klockan närmar sig 
14 kommer stressen 
krypande. Det är förbud 
mot all fordonstrafik 
efter detta klockslag och 
för Richard Kajura, som 

arbetar hos Erikshjälpens partner Lacwa-
do i Uganda, betyder det att han måste 
skynda sig tillbaka till kontoret. De flesta 
av världens länder, Uganda inget undan-
tag, lyder i coronakrisen under olika typer 
av restriktioner. 

– Det är en stor utmaning att hinna med 
alla besök på så kort tid. Många barn be-
höver tid att prata om sin situation, säger 
Richard.

Som fältarbetare är hans uppgift att 
identifiera barn som riskerar att utsättas 
för vanvård, våld och övergrepp. Han job-
bar vanligtvis nära både myndigheter och 
familjer, i tätt samarbete med skolorna.

–  Eftersom skolorna är stängda kan jag 
inte längre besöka barnen där. Därför har 
vi fått hitta lösningar för att kunna besöka 
barnen i deras hemmiljö. De flesta barn i 
vårt projektområde kommer från fattiga 
familjer och befinner sig just nu i en väl-
digt utsatt situation eftersom de är hemma 
på heltid. Många föräldrar har bara råd att 
ge sina barn ett eller max två mål mat om 
dagen. Många lever också med hiv vilket 
gör dem till tydliga riskgrupper för corona-
viruset. Det är även vanligt att det finns en 
våldsbild i hemmen, vilket utsätter barnen 
för stor stress och ångest, säger Richard 
Kajura. 

Han täcker dagligen in ett stort geografiskt 
område och åker från dörr till dörr. Infor-
merar familjerna om hur man skyddar sig 
mot coronaviruset; om hur viktigt det är 
att sköta sin hygien och vikten av social 
distansering. Från apotek hämtar han upp 
bromsmediciner och delar ut till de barn 
som är hiv-positiva och han stöttar föräld-
rar i deras föräldraroll. 

– Jag känner mig mer motiverad än 
någonsin att finnas där för barnen under 
den här svåra tiden och ge dem så stor 
trygghet som det bara är möjligt. 

Trots att utbrotten av coronaviruset hittills 
är måttliga i merparten av de länder där 

Erikshjälpen har verksamhet, valde en 
majoritet av länderna tidigt att stänga sko-
lor och kraftigt begränsa rörelsefriheten 
för sin befolkning. Något som påverkar en 
stor del av Erikshjälpens projekt. 

– Att skolorna stängde har påverkat 
all kringverksamhet vi kopplar an där; 
läxhjälpsgrupper, barnrättsgrupper och så 
vidare. Den effekten kom väldigt omedel-
bart. Begränsningen av rörelsefriheten 
gör samtidigt att många familjer hamnar 
i en väldigt akut situation, från en dag till 
en annan. När man inte kan gå ut och leta 
efter dagens jobb, då står man där utan 
pengar och utan möjlighet att köpa mat – 
inte i morgon, inte om en vecka, utan nu. 
Det leder så klart till stress och panik i en 
familj, vilket i sin tur ökar risken för våld, 
missbruk och övergrepp som en 
slags reaktion på situationen, 
säger Jessica Albertson, 
biträdande programchef för 
Erikshjälpens internationel-
la programavdelning. 

På grund av coronapandemin har en stor 
del av den ordinarie verksamheten hos 
Erikshjälpens partnerorganisationer pau-
sats. Men det är ingen paus i engagemang-
et för barns rättigheter - snarare tvärtom.

– Även om många av våra partners 
har svårigheter att bedriva sin vanliga 
verksamhet, har de samtidigt visat ett 
enormt driv i att fortsätta i andra former. 
Kreativiteten är stor. Alla försöker jobba 
tillsammans, ingen står handfallen. Det 
finns en oerhörd styrka i att vi redan arbe-
tar i många av de utsatta områden som nu 
drabbas väldigt hårt. Våra partners har re-
dan en plattform, ett uppbyggt förtroende 
och relationer till människorna på plats. 
Det gör det lättare att ställa om verksam-
heten än om man kommer in helt utifrån, 
säger Jessica Albertson.

Somaly Pich, socialarbetare hos Erikshjäl-
pens samarbetspartner M’lup Russey, har 
omsorgsfullt just tagit på sig den skydds-
mask hon använder vid besök hos familjer 
på den kambodjanska landsbygden, för att 
skydda sig själv och familjerna från smit-
ta. Hon är noga med att vara försiktig – 
men fast besluten om att fortsätta arbeta.

–  Jag kan inte pausa mitt arbete och 
vänta tills viruset är borta. Det är klart 
att jag, som alla andra, också är rädd för 
att bli smittad. Men nu ökar sårbarheten 
och riskerna för de redan mest utsatta 
barnen. Därför måste jag arbeta hårdare än 
någonsin. Om jag inte bryr mig om de här 
barnen, vem gör det då? säger hon.

Så drabbas barn 
i utsatthet av 
coronakrisen bildtextN

I byarna hon besöker är en stor del 
av den vuxna befolkningen migran-
tarbetare, som under coronakrisen 
återvänt och nu helt saknar möjlighet 
att försörja sig och sina familjer. 

Det gör att fler barn riskerar att 
placeras på barnhem, som en konse-
kvens av familjernas fattigdom. En 
problematik som redan är utbredd i 
Kambodja men som nu förvärras. 

– I dag har jag besökt en familj som 
nu också tar hand om två kusiner till 
de egna barnen. De här två flickorna 
är verkligen i riskzonen. Även om 
familjen gör allt för att de inte ska 
behöva placeras på barnhem är de 
väldigt fattiga och har inte tillräck-
ligt med mat för att överleva. Jag har 
delat ut matpaket till dem och jag har 
också uppmuntrat och stöttat de vux-
na att hålla fast i beslutet att ta hand 
om flickorna, säger Somaly Pich.

På samma sätt som coronakrisen har 
förvärrat redan befintliga risker för 
barn i Kambodja att placeras på barn-
hem, ser man i Västafrika nu en ökad 
risk för att fler flickor ska giftas bort. 
För familjer som till följd av krisen får 
det svårare ekonomiskt, kan valet att 
gifta bort en dotter framstå som enda 

utvägen för att få en mun mindre att 
mätta. 

– Coronakrisen hotar barns trygg-
het på många sätt. Ett barnäktenskap 
kan till exempel lätt arrangeras 
diskret i tider av social distansering, 
säger Louis Nanako, projektledare 
inom Erikshjälpens partnerorganisa-
tion DEDRAS i Benin, och fortsätter:

–  På grund av krisen har vi akut 
behövt anpassa vårt arbete för att 

kunna fortsätta skydda barnen. Vi 
jobbar intensivt med att skapa med-
vetenhet bland familjer i riskzonen, 
också via radiosändningar för att 
få ut budskapet brett. Vi har skapat 
grupper på WhatsApp och Facebook 
med barnen i våra barnklubbar och 
kamratstödjargrupper för att den 
vägen kunna få information om våld 
och övergrepp och kunna vidta åtgär-
der för att skydda barn.

Somaly Pich, socialarbetare inom Erikshjälpens 
partnerorganisation M'lup Russey i Kambodja, 
på besök hos en familj i behov av stöd under 
coronakrisen. "Nu ökar sårbarheten och riskerna 
för de redan mest utsatta barnen", säger hon. 

Stängda skolor
1,5 miljarder barns skolgång 
påverkas, enligt siffror från 
Unicef, av coronaviruset. Ju 
längre barnen är borta från 
skolan, desto mindre troligt 
är det att de återvänder när 
krisen är över.

Våld och övergrepp
För många barn är skolan 
den enda trygga platsen. 
När familjer sätts i karantän 
ökar risken för våld och 
övergrepp i hemmet. Risken 
för att flickor ska hamna i 
människohandel eller giftas 
bort ökar. 

Hunger
Karantänsregler slår hårt 
mot familjer där föräldrarna 
är daglönare. När möjlighe-
ten till inkomst rycks undan, 
försvinner också möjligheten 
att köpa mat – från en dag 
till en annan. 

TEMA: KRISENS HJÄLTAR

       Kreativiteten 
är stor. Ingen står 
handfallen

Richard Kajura på hembesök 
hos en familj i Uganda.
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Vi går nu igenom en kris med globala 
dimensioner som en följd av corona-
pandemin. Den påverkar i stort sett alla 
länder och alla delar av befolkningen, 
hälsomässigt och ekonomiskt. Redan ser 
vi effekter i form av stigande arbetslöshet 
och ökad fattigdom.

Hur ser det då ut om man spanar något 
år framåt, framför allt när det gäller bar-
nens situation? Under en tid har en stor 
del av världens skolor varit stängda och 
för mer än en miljard barn har skolgång-
en blivit avbruten. När skolan väl öppnar 
igen har många barn tappat fart och 
riskerar att aldrig komma tillbaka. 

Extra hårt drabbas tjejerna. Redan 
under mer ordinära omständigheter får 
tjejer slåss för sin rätt att gå i skolan. För 
att slippa gifta sig som tonåringar, för att 
inte bli gravida mot sin vilja efter över-
grepp av en äldre släkting, för att slippa 
ägna hela dagen åt hushållarbete eller 
arbete på en lokal bar. Efter ett avbrott i 
dessa tjejers skolgång ökar riskerna för 

alla dessa saker dramatiskt. Ett tidigare 
exempel på det är från Ebola-epidemin, 
då 11 000 flickor i Sierra Leone blev gra-
vida och efter epidemins slut inte kunde 
återvända till skolan.

Förutom att skolorna har stängts finns 
det ytterligare faktorer som ökat riskerna 

för unga tjejer som en följd av Covid-19. I 
många länder har pandemin slagit sön-
der ekonomin och försörjningsmöjlighe-
terna för hundratusentals människor. 
Många fattiga familjer väljer därför 
att prioritera bort barnens, och 
framför allt flickornas skolgång. 
I stället för att lägga pengar på 
skoluniform och böcker, låter 
man flickorna bidra till försörj-
ningen och hushållsarbetet, 
eller möjligtvis gifter man bort 
dem för att slippa försörjnings-
ansvaret. Det låter grymt, men 
för människor som kämpar för sin 
överlevnad är det på ett sätt förståeligt.

Vad behöver vi som barnrättsorgani-
sation då göra för att möta dessa utma-
ningar? Aktiviteter som barnrättsklubbar 
är oerhört viktiga för att ge tjejerna 
kunskap, skapa hopp och en förmåga 
att strida för sina rättigheter. Parallellt 
med detta behöver vi jobba med upplys-
ning och uppsökande verksamhet för 
att övertyga föräldrarna om vikten av att 
flickorna får en utbildning. Och organise-
ra introduktionsklasser för att hjälpa så 
många barn som möjligt som hoppat av 
på grund av Covid-19 att komma tillbaka 
in i skolsystemet.

I vår verksamhet har vi genom åren 
sett så många exempel på hur tjejer 
klarar av både sina egna utmaningar och 
bidrar till att hjälpa andra i sin omgiv-
ning. Låt oss ta fighten och stå vid deras 
sida nu när det är som svårast. 

Låt oss inte  
svika tjejerna  

PETER TOFTGÅRD

Bor: I Husqvarna AB:s gamla arbetar-
bostäder
Ålder: 56
Familj: Gift med Karolina och tre 
vuxna barn
Gör: Internationell programchef på 
Erikshjälpen
Drömmer om: Att kunna besöka vårt 
internationella arbete på nytt

             Redan under 
mer ordinära om-
ständigheter får tjejer
slåss för sin rätt att 
gå i skolan

KRÖNIKA

"Många flickor har 
det väldigt svårt nu."
Scholastica Mutua arbe-
tar inom Erikshjälpens 
partnerorganisation 
Nalala i Kenya. Under 
coronakrisen besöker 
hon flickor i deras hem 
för att dela ut mensskydd 
till dem så att de ska kunna sköta sin 
hygien även om de är isolerade. Hon 
delar även ut mat till familjer som nu 
har svårt att försörja sig. 

"Vi ska ta oss igenom 
det här tillsammans."
Maria Moca, socialarbeta-
re inom Erikshjälpens 
partnerorganisation 
FCE i Rumänien, kan 
på grund av coronavi-
ruset inte längre möta 
de romska barnen och 
deras familjer fysiskt. Hon 
håller kontakten med dem dagligen 
ändå, digitalt. Ger råd kring smittskydd 
till föräldrarna och stöttar barnen med 
läxorna.  

Så kan du hjälpa

TEMA: KRISENS HJÄLTAR

För dottern Elielle är Louis Nanako självklart en super-
hjälte. En roll han nu mer än någonsin får iklä sig även 
för andras döttrar, i sitt arbete inom Erikshjälpens part-
nerorganisation DEDRAS i Benin, Västafrika.

Ge superkraft till 
krisens hjältar!
Coronakrisen har gjort barns vardag 
runt om i världen mer otrygg än någon-
sin. Därför behövs också Erikshjälpens 
arbete mer än någonsin! Var med och 
ge hjältarna i våra projekt superkrafter, 
så att de kan finnas där när barnen 
behöver dem som allra mest. 
• Swisha SUPERKRAFT 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

DEDRAS arbetar sedan tidigare 
även med påverkansarbete för att 
engagera religiösa ledare och andra 
samhällsledare att vara med och 
skydda flickor från bortgifte och 
rapportera misstankar om planerade 
barnäktenskap. Samarbetet med 
dessa ledare har nu intensifierats för 
att ge flickor ett starkare skyddsnät. 

– Även om äktenskapen ingås i 
hemmen och inte i religiösa sam-
lingslokaler nu under coronapan-
demin, så måste alltid en religiös 
ledare närvara och på så sätt kan vi 
få kännedom om fallen, säger Louis 
Nanako.

Erikshjälpens strategi är att arbeta 
långsiktigt för barns rättigheter. 
Farhågan är att mycket av det arbete 
som byggts upp under lång tid; med 
satsningar på att skapa försörjnings-
möjligheter för föräldrar och på att 
få fler barn – inte minst flickor – att 
gå i skolan i stället för att giftas bort 
eller användas till barnarbete, i viss 

mån nu raseras. 
– Hur stora konsekvenserna blir är 

svårt att bedöma eftersom vi inte vet 
vilken tidsram vi har att förhålla oss 
till. Vi tror ju på det långsiktiga, men 
vi behöver också ha en medvetenhet 
om att de mest långsiktiga insatser-
na kanske inte är det som människor 
framför allt kommer behöva den 
närmsta tiden. Det kan göra att vi 
behöver omvärdera eller planera om 
vissa av våra insatser utifrån nya el-
ler förändrade behov, när vi kommer 
ut på andra sidan av coronakrisen, 
säger Jessica Albertson. 

Louis Nanako, som just ska besöka 
ytterligare en familj som drabbats 
svårt av coronapandemin, säger: 

–  Min önskan är en värld utan 
Covid-19, där varje barn har möjlig-
het att förverkliga sin dröm. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN  
FOTO: PRIVAT 

 

peter.toftgard@eriksdevelopment.org

TACK FÖR DIN GÅVA!
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Vi träffar Edelawit, 12, i Jijiga i 
Etiopien, ett område där fattigdomen 
är utbredd. Hon är en glad tjej som 
tycker om att studera och drömmer 
om en framtid med jobb inom vården. 
När hon inte går i skolan hjälper hon 
sin mamma att sälja Injera, som är ett 
etiopiskt tunnbröd, för att familjen 
ska kunna försörja sig.  

Men livet har inte varit helt enkelt. 
När Edelawit var väldigt liten övergav 
hennes pappa familjen och hennes 
mamma lämnades ensam med tre 
barn att försörja. Vid flera tillfällen 
har även mamman varit svårt sjuk 
och familjen har levt under tuffa eko-
nomiska förhållanden. Ibland har det 
varken funnits mat eller pengar för 
att klara av vardagen och än mindre 
för att betala skolavgifter. 

Men tack vare ett av de projekt i 
Jijiga, som Erikshjälpen stöttar ge-
nom partnerorganisationen DICCKO, 
fick Edelawit möjlighet att börja i 
förskolan och hennes vardag blev ge-
nast tryggare. Här fick hon chansen 

att vara barn igen och varje dag fick 
hon kompletta måltider.  

– Mina tre år på förskolan var 
väldigt kärleksfulla och jag känner 
en enorm tacksamhet för den hjälp 
och det stöd jag har fått. Nu har jag 
hopp om framtiden igen och min tid 

på förskolan har inspirerat mig till att 
fortsätta studera så att jag i framtiden 
kan få ett bra jobb, säger Edelawit.

Erikshjälpen har samarbetet med 
DICCKO sedan 2007 och genom det 
stödet har många barn, som kommer 
från liknade tuffa familjeförhållanden 
som Edelawit, fått hjälp att beta-
la skolavgifter. På skolan får även 

barnen näringsrik mat och för barn 
från de allra fattigaste familjerna blir 
skolluncherna en rejäl avlastning för 
familjernas hushållskassa.

Efter att barnen avslutat sina tre år 
på förskolan har personalen fortsatt 
kontinuerlig kontakt med dem och 
deras familjer. När vi träffar Edelawit 
går hon i fjärde klass. 

– Mitt favoritämne är engelska 
och när jag blir stor drömmer jag om 
att bli läkare. Jag vill kunna hjälpa 
människor som är sjuka. 

TEXT: ALEXANDRA BROLIN 

FOTO: DANIEL MÅLEDAL 

Fotnot: Besöket i Etiopien och intervjun med 
Edelawit genomfördes före de restriktioner som 
införts på grund av coronaviruset. Vid tiden för 
denna tidnings pressläggning var skolorna i 
Etiopien stängda. 

”Jag vill hjälpa 
människor 
som är sjuka”

EDELAWIT, 12, ETIOPIEN:

När Edelawits pappa lämnade familjen fick de svårt att försörja sig.  
När hennes mamma senare blev sjuk blev vardagen ännu tuffare och  
ibland saknades det mat på bordet. Tack vare Erikshjälpen och den lokala  
partnerorganisationen DICCKO fick Edelawit möjlighet att börja i  
förskoleklass och hennes vardag blev tryggare.  

             Mina år  
på förskolan var 
väldigt kärleksfulla

Läs mer på sidan 12!
Företagspartnern Johan Fromell om resan 
till Etiopien: "Alla projekt jag fick se var 
fantastiska"
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”Viktigt att se vad man 
som företag bidrar till”
Att se hur Erikshjälpens arbete får 
människor att inse sitt eget värde – det 
gjorde starkt intryck på Johan Fromell, 
ägare av Wikells byggberäkningar, när 
han som Företagspartner till Erikshjäl-
pen besökte Etiopien i början av 2020.

– Det krävs inte så stora medel för att 
skapa stor förändring, men det krävs 
tid och uthållighet. Efter resan kan jag 
konstatera hur viktigt arbetet är och 
att vi som företag kan vara med och 
bidra, säger han.

Wikells byggberäkningar, med 
huvudkontor i Växjö, startade 1963 och 
skapar kalkylverktyg för bygg-, el- och 
VVS-branschen. När Johan Fromell 
köpte företaget för fem år sedan satte 
han upp flera olika mål. Ett av dem var 
att stötta barns utbildning, nationellt 
och internationellt.

– Vi ska inte bara vara till för våra 
kunder utan också för att den värld 
vi lever i ska bli lite bättre, på grund 
av att vårt företag finns. Att vara med 
och bidra tror jag också skapar en bra 
kultur på företaget.

Eftersom Johan sedan tidigare 
följde Erikshjälpens arbete kändes det 
naturligt att Wikells byggberäkningar 
blev Företagspartner till Erikshjälpen. I 
februari fick Johan själv se några av de 
projekt som Erikshjälpen tillsammans 
med lokala partnerorganisationer 
driver i Etiopien.

– Som företag är det enkelt att ge 
pengar till organisationer, men jag 
tycker att man också ska ställa krav på 
att få se verksamheten – men det ska 
ju inte kosta organisationen någon-
ting. Det är viktigt att ta sig tid att se 
vad man som företag bidrar till.

I Etiopien besökte Johan Fromell 
bland annat insatser för barns ut-
bildning och ett projekt som hjälper 
kvinnor att starta företag. Kvinnorna 
ingår i självhjälpsgrupper och kan 
ta mikrolån från gruppens sparade 
kapital. Projektet drivs på plats av 
Erikshjälpens partner Remember the 
Poorest Community.

– Alla projekt jag fick se var fantas-
tiska på sitt sätt. Men det som etsade 
sig fast mest var mötet med kvin-
norna som fått mikrolån. Kvinnorna 
berättade var de befann sig i livet nu 
jämfört med för fem år sedan och om 
den enorma skillnaden i synen på sig 
själva. Jag var så otroligt imponerad av 
det projektet, att man bygger människ-
ors självförtroende från att de känner 
sig värdelösa och inte kan påverka 
sin situation till att de ser ett värde i 
sig själva, kan försörja sina barn, har 
hopp om en bättre framtid och att de 
faktiskt kan vara med och påverka 
samhället, säger han.

TEXT: SOFIA DENZLER   
FOTO: DANIEL MÅLEDAL

 

Ge en 
minnes-
gåva 
som  
ger liv
En minnesgåva till Erikshjälpen 
hedrar den som har gått bort  
och ger samtidigt nytt liv åt  
barns drömmar. 
 
Skapa ditt  
minnesgåvogram på  
erikshjalpen.se/minnesgava 
eller ring oss på 0383-46 74 50  
så hjälper vi dig.

8 av 10 positiva till 
ideella organisationer
I Sverige har nästan 8 av 10 en positiv inställ-
ning till ideella organisationer och det arbete 
som de gör, det visar en rapport från Giva 
Sverige. I början av 2020 hade knappt 6 av 
10 svenska invånare i åldern 18-79 år skänkt 
en gåva till en ideell organisation under de 
senaste sex månaderna. Drygt 7 av 10 uppgav 
också att de handlat en eller flera produkter 
där en del av vinsten gick till välgörenhet.

Sudan förbjuder kvinnlig 
könsstympning
Nästan 90 procent av alla flickor och kvinnor i Sudan är könsstympade. Men 
efter en lagändring förbjuds nu sedvänjan i landet och den som utför en köns-
stympning ska kunna straffas med fängelse i upp till tre år. 

– Det är en bra början för att komma åt problemet. Men det leder inte per 
automatik till att sedvänjan upphör. Nu återstår ett gediget arbete för att möta 
föräldrar, traditionella och religiösa ledare för att få dem att förstå hur skadlig 
sedvänjan är för flickors hälsa och välbefinnande. Först när den förståelsen 
finns kommer traditionen med könsstympning att försvinna, säger Peter Toft-
gård, internationell programchef på Erikshjälpen. 

Erikshjälpen arbetar inte i Sudan men har stor erfarenhet av att arbeta mot 
kvinnlig könsstympning i andra länder. 

Fler klimat-
oroliga ringer 
Bris

15
miljoner kronor. Så mycket fick Eriks-
hjälpen ta emot från Postkodlotteriets 
överskott 2019. 
Pengarna kommer bland annat att använ-
das för insatser för att fler barn ska få gå 
i skola, för att stärka barn- och mödra-
hälsa samt till integrationsarbete genom 
fotbollsverksamheten FFA i Sverige.

Zara Bonawiede, juniorreporter på SvD Junior, medverka-
de vid en presskonferens som tidigare i vår anordnades 
specifikt för barn. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 
och en rad myndighetspersoner svarade då på barns 
frågor om coronakrisen. Foto: Ari Luostarinen

”Jag och många andra känner 
oss otrygga just nu. Barn  
måste också få reda på vad 
som händer i samhället.”

Under 2019 märkte Bris av en 
ökad oro för klimatförändring-
ar bland barn som kontaktade 
Bris via telefon, chatt eller mejl 
för att få stöd. I samtal med 
dessa barn märktes en nästan 
panikartad, ständigt närvaran-
de oro och att barnen känner 
sig maktlösa och besvikna på 
vuxenvärlden.
KÄLLA: BRIS.SE

Ny årsredovisning 
ute nu  
Under 2019 genom-
förde Erikshjälpen 
långsiktiga insatser 
för barn och familjer 
i totalt 17 länder, 
inklusive Sverige. 
Humanitära insat-
ser genomfördes i 
sju länder.

Erikshjälpens 
totala intäkter 
under 2019 var 
136 miljoner och administra-
tions- och insamlingskostnaderna uppgick till 
endast tio procent.

Hela årsredovisningen finns nu att läsa på 
erikshjalpen.se/arsredovisning
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”Där det finns kärlek, 
finns det hopp”
I flera år kände Jennie Lundqvist en 
längtan efter att ge sig ut i världen 
och göra skillnad. 

I januari gick resan till staden 
Masaka i Uganda, då hon åkte ut som 
fältstudent genom Erikshjälpen. 

– Det är få saker här i livet som vi 
människor inte kan klara av tillsam-
mans, konstaterar Jennie efter sina 
möten med Masakas gatubarn. 

Jennie Lundqvist, 29, tog i januari sin 
examen som arbetsterapeut. Under 
studietiden hade en längtan vuxit sig 
allt starkare: hon ville göra en insats 
som skulle göra skillnad för någon 
annan. Länge hade hon följt Eriks-
hjälpens arbete på avstånd och när 
en annons för fältstudiekursen dök 
upp i hennes sociala medier-flöde, 
fick hon gåshud. Hon skickade in en 
ansökan, blev antagen och en vecka 
efter examen reste hon, tillsammans 
med kurskamraten Sofia Eek, till  
Erikshjälpens partnerorganisation 
CRO i Masaka, Uganda. 

Här driver CRO ett gatubarnscen-
ter, som stöttas av Erikshjälpen, dit 
barn som lever på gatan kan komma 
dagtid under veckorna. Centret har 
kapacitet att ta emot 60 barn per 
dag.  

– Barnen har ett schema som de 
följer under dagarna, där de börjar 

med att tvätta sig och få rena kläder. 
De får lära sig rutiner som att städa 
och hålla rent omkring sig. De får 
även mat och undervisning. Mellan 
lektionerna får de möjlighet att bara 
vara barn och leka och interagera 
med varandra, på en säker och trygg 
plats, säger Jennie. 

Det långsiktiga målet är att re-
habilitera gatubarnen tillbaka in i 
samhället, genom att återintegrera 
dem i sina familjer. Socialarbetare 
på centret jobbar tillsammans med 
barnens familjer för att möjliggöra 
att barnen ska kunna återvända hem. 
Det kan handla om allt ifrån att lösa 
konflikter inom familjerna och stötta 
föräldrar i att ta ansvar i sin föräldra-
roll till att hitta nya försörjningsmöj-
ligheter som ger föräldrar ekonomisk 
möjlighet att ta hand om sina barn. 

– Inget barn borde behöva leva 
på gatan eller sakna en trygg plats 
i vardagen där de kan få kärlek och 
gemenskap. Tack vare Erikshjäl-
pen och CRO får fler barn i Uganda 
möjlighet att komma bort från livet 
på gatan och återvända hem till sina 
familjer och till skolan, , säger Jennie 
Lundqvist.

Vad gjorde starkast intryck på dig? 
– Den värme och gemenskap som 
fanns bland barnen som vistas på 

centret trots de utsatta förhållanden 
som de lever under. Att dagligen få se 
och ta del av deras glädje och tack-
samhet fick mig att känna att det är 
få saker här i livet som vi människor 
inte kan klara av tillsammans. 

Hur har upplevelsen förändrat dig 
som person?
– Jag har blivit mer ödmjuk inför hur 
värdet av gemenskap kan överstiga 
materiella sakers betydelse även 
under de tuffaste omständigheter. 
Jag har fått se att glädje kan födas ur 
de mest simpla förhållanden och att 
kärlek kan gro och växa i en omgiv-
ning som lider absolut brist på mate-
riella resurser och andra omgivande 
trygghetsfaktorer. Jag har även lärt 
mig att där det finns kärlek finns det 
hopp, och där det finns hopp finns det 
oftast vilja och då även möjlighet till 
förändring och förbättrade levnads-
villkor. Det är lärdomar som kommer 
göra det lättare för mig att tro på 
min egen förmåga att skapa för-
ändring och göra skillnad för andra 
människor.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: SOFIA EEK 

Fotnot: Till följd av coronavirusets utbrott fick 
Jennie Lundqvist och övriga fältstudenter 
avbryta sina fältstudier tidigare än planerat för 
att ta sig hem till Sverige.  

”Jag har lärt mig hur det är att vara den som sticker ut, att vara 
en del av minoriteten i ett sammanhang med en stark kulturell 
samhörighet och gemenskap. Genom det har jag blivit medve-
ten om vikten av att som ny bli insläppt i ett samhälle, och hur 
värdefullt det är att välkomnas med öppna armar och leende 
ansikten”, säger Jennie Lundqvist.

Under våren arrangerade fem gymna-
sieelever två olika välgörenhetskonser-
ter till förmån för Erikshjälpen. Totalt 
samlade konserterna, som också var 
gymnasiearbeten, in 35 600 kronor till 
insatser för barns rätt till trygghet och 
skydd.

– När vi började planera vårt gymna-
siearbete ville vi att det skulle bli mer 
än bara ännu ett skolarbete. Vi ville 
göra något som hjälper och förbättrar 
situationen för andra människor, säger 
Ella Björnberg, Emilia Fennsjö och 

Tilda Skoglar.
– Vi brinner för 

flickors rättigheter 
och ville göra något 
som ger tjejer i andra 
länder möjlighet att 
påverka sin framtid, säger 
Julia Enblom och Agnes Evertsson.

Vill du också göra ditt gymnasiearbete 
i samarbete med Erikshjälpen? 
Kontakta Fredrik Hagelvik på 
fredrik.hagelvik@erikshjalpen.se

Gymnasiearbete med Erikshjälpen Vill du bli fältstudent? 

Sök till 2021 års fältstudier! 
Sista ansökningsdag är 31 
augusti och ansökan görs på 
www.erikshjalpen.se/falt

Kursen är för dig som är 20-30 år 
och den startar 18 januari 2021. 
Utresa sker i månadsskiftet 
januari/februari. Vår förhoppning 
är att kursen ska kunna genom-
föras, men vi följer samtidigt 
utvecklingen av den pågående 
pandemin och kommer att ta ett 
beslut i augusti. 
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När han först kom till Sverige var fotbollsträningarna en fristad – där 
negativa minnen och tankar inte fick plats. Sedan blev Football For All Global, 
FFA, en hjälp in i samhället och ett sätt att lära om livet. Nu vill Amir Saboor, 
20, att fler unga ska få det stöd han själv fick genom fotbollen.

”Jag vill också bli 
tränare och hjälpa andra”

AMIR SABOOR, ENGAGERAD FOTBOLLSSPELARE

NYFIKEN PÅ

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

D et är tisdag kväll och molntäcket ligger 
tjockt över Göteborg. På en konstgräs-
plan i Mölndal ska FFA:s träning strax 
dra igång och spelarna hälsar på var-

andra och på tränarna. Ungefär 30 killar 
mellan 15 och drygt 20 år är på plats. Det är många kramar 
och mycket glädje.

– Många som kommer till FFA har det svårt i sitt liv, 
utan familj och utan någon som hjälper dem, säger Amir 
Saboor.

Amir fick höra talas om FFA vid ett event i köpcentru-
met Nordstan 2016. Han hade tidigare spelat i en annan 
fotbollsklubb i Göteborg, men upplevde att det var svårt att 
hitta sin plats – både i klubben och i Sverige.

– Det var jättejobbigt. Jag kunde inte så mycket svenska 
och det var svårt att komma in i en klubb. Jag kände ing-
en, men FFA var öppet för alla som vill spela fotboll, säger 
han.

Amir föddes i Afghanistan, bodde sedan i Iran och kom 
till Sverige 2015. Det var tufft att komma ensam till ett nytt 
land och lära sig ett nytt språk. Fotbollen blev ett sätt att 
hantera det.

– Jag tänkte alltid så här: ”När jag kommer till planen 
är det en och en halv timme då jag inte kan tänka på 
något annat än en boll som jag springer efter”. Det gör att 
man mår bättre psykiskt. I början när jag kom till Sverige 
mådde jag dåligt och det var bara fotbollen som gjorde att 
jag kunde tänka positivt. Om jag inte hade varit med i FFA 
hade mitt liv varit jobbigare. Fotboll gör mig glad.

FFA-tränarna var ett bra stöd som gav motivation både 
till att anstränga sig på fotbollsplanen men också utan-
för den. Inom FFA fick Amir nya vänner och också en ny 
förståelse för det svenska samhället.

– Jag kommer ihåg när vi åkte på Summer Camp i Jön-
köping första gången, 2017. Det var då jag började tänka 
att FFA handlar inte bara om att spela fotboll, utan att lära 
saker om livet, säger han.

Football For All Global grundades i Kanada 2012. Med 
fotbollen som redskap får ungdomar hjälp och motiva-
tion att nå sin potential inom fyra områden – sportsligt, 
akademiskt, socialt och existentiellt. I Sverige är det 
Erikshjälpen som tillsammans med FFA Global driver 
verksamheten, i samverkan med lokala föreningar och 
fotbollsklubbar. I Göteborg sker samarbetet med Fräls-
ningsarmén och FC Härlanda. FFA-verksamheten innefatt-
ar också Life class, med samtal om livsstil, beteenden och 
värderingar, samt ett mentorskapsprogram.
Amir Saboor har gått gymnasiet men ska börja vuxenut-
bildning nu. Inom FFA har han gått en ledarskapsutbild-
ning och är på väg in i en hjälptränarroll.

– Fotbollen är en rolig grej som samlar folk, man hittar 
vänner och sammanhanget kan få betyda mer. Jag har 
tänkt mycket på tränarna som hela tiden står bakom oss 
och hjälper oss. Och med tiden började jag tänka att jag 
också vill bli en tränare och hjälpa andra människor. Jag 
tänker mycket på de ungdomar som hänger runt i stan, det 
är många som inte vet vad de ska göra. Jag tänker att det 
finns sätt att hjälpa dem.

Amir kommer fortsätta engagera sig i FFA och hoppas 
också på att utvecklas ännu mer som fotbollsspelare. Vem 
som är förebilden inom fotboll är självklart.

– Det är Messi. Och på tränarsidan är det han, säger 
Amir Saboor och pekar på Samuel Wijk, en av tränarna i 
FFA Göteborg. 

Fotnot: Träningen som beskrivs i artikeln skedde innan coronavirusets 
utbrott.

KORT OM AMIR

Ålder: 20
Bor: Göteborg
Gör: Jobbar som ledare inom FFA Global i Göteborg. Pluggar SFI.
Fritidsintressen: Fotboll, simma, beachvolleyboll och resa.
Favoritmat: Pizza.
Lyssnar på: Michael Jackson.
Styrka som fotbollsspelare: Duktig på att göra mål och samarbeta. 
Ge respekt till andra. 

 


