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Globalt perspektiv i klimatfrågan
Fatimata är Erikshjälpens röst i Västafrika
Krönika: När de enkla lösningarna saknas
TEMA: FLICKOR UTAN BRUDPRIS

“Vi vill forma framtiden”
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Utbildad dotter
är källa till hopp
Finns det något mer hoppfullt och vackert än barns drömmar? Jag kommer ihåg
min egen son som skulle bli fotbollsproffs
i den italienska klubben Milan, där Zlatan
en gång spelade. Det var så självklart.
För honom! Han deklarerade generöst att
mamma och pappa skulle få sitta högt
upp på läktaren och heja.
I denna tidning läser vi om Christine
Lokol. Hennes dröm är att bli utbildningsminister i Uganda. Då, lovar hon, ska alla
barn få gå i skolan! Självklart och vackert.
Erikshjälpen tror på barns drömmar.
På riktigt! Vi vet att drömmar kan bli
verklighet, att barn förändrar både sin
värld och den stora världen. Bara de får
rätt förutsättningar!
Någonstans går det snett. Drömmar
blir till sand. Barn möter vuxenvärldens
realism, krav och
begränsningar.
I många fall
alldeles för tidigt.
Pojkar och flickor
tvingas jobba när
de borde
gå i

skolan. De får aldrig tillgång till den utbildning som är bron till deras drömmas
mål. Hur ska ett barn kunna bli lärare
eller minister om han måste sköta djuren,
eller om hon blir bortgift och gravid som
fjortonåring?
I alla länder där Erikshjälpen jobbar står
barnens drömmar i fokus. Som gåvogivare vet du vid det här laget att det handlar
om god hälsa, trygg uppfostran och bra
skola. Ett av många fantastiska projekt
kan du läsa om i denna tidning. Vårt nya
arbete i Karamoja cluster, området kring
gränserna mellan Uganda, Kenya och
Sydsudan. Här satsar vi främst på flickorna, och vill se deras drömmar lika viktiga
som pojkarnas.
Vi har redan fått tillbaka 1 000 avhoppade flickor till skolan. De är överlyckliga,
livet är förändrat! Nu börjar också flickornas föräldrar förstå. Christines mamma,
Teresa, har också börjat drömma: ”Mitt
hopp står till att Christine ska bli något
stort, det kommer vara hon som räddar
familjen”, säger Teresa som nu vet att en
utbildad dotter är en källa till hopp.

Daniel Grahn

Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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utmanar i klimatfrågan

FLICKOR UTAN BRUDPRIS: Nytt arbete
för att öka jämlikheten i utsatt region

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen
kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv,
både nu och i framtiden.
Arbetet pågår i 17 länder, inklusive
Sverige, tillsammans med ett 70-tal
lokala partnerorganisationer och med
fokus på barns rätt till utbildning, hälsa,
trygghet och skydd samt fritid.
Barnen och deras familjer involveras
och de är själva med och förändrar sin
vardag, nu och framåt. Erikshjälpen
startades av Erik Nilsson när han själv
var ett barn.
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LENA MARIA VENDELIUS: “Det är lätt att
hjälpa när man är många”
KIRILL, 16 ÅR: "Jag drömmer om att bli
programmerare"

NYFIKEN PÅ: Fatimata Nabias Ouédraogo
har vigt sitt liv åt barnen
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Sumi
Sumi Akter är elva år och bor med sin
mamma, pappa och sina fem syskon i ett
litet hus på en av de många sandöarna i
Jamuna-deltat i Bangladesh. Hon tycker om
att bo här, det är en vacker plats. Men det
är också en plats som hon långtifrån kan ta
för givet.
– Min familj har tvingats flytta två gånger
på grund av översvämningar. Sist till ön
mittemot, då flyttade vi alla saker och våra
kor och getter med båt. Vi förlorade en hel
del då. Det kändes sorgligt.
Även skolan som Sumi går i är flyttbar, med
byggnader utvecklade av Erikshjälpens
samarbetspartner Friendship för att snabbt
kunna monteras ner och byggas upp på nya
platser. Världens Barn är med och möjliggör
de flyttbara skolorna genom att en del av
kampanjens insamlade medel går till projektet, via Erikshjälpen.
– Om inte den här skolan hade funnits
hade jag inte fått någon utbildning. Då hade
jag varit hemma och hjälpt mamma med
hushållsarbetet, säger Sumi.

Vi flyttade våra kor
och getter med båt
FOTO: CAROLINE KARLSSON
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Lyssna på Karin
och Fatimata på
Huskvarna bibliotek, måndag
30/9 klockan 18.

”Vi måste sluta upp globalt”
Hur kan vi förändra vårt sätt att konsumera så att det blir hållbart? Och varför
är det så bråttom? I höst vill Erikshjälpen utmana i en av vår tids mest
brännande frågor.
Att ställa om sitt sätt att leva – för att
överleva. Det är rubriken när Erikshjälpen medverkar under Jönköpings
kommuns satsning Globala veckan,
med syftet att fokusera både på de
konsekvenser som klimatförändringarna redan ger i flera av världens
fattigaste länder – men också på vad
vi här i Sverige, ur ett konsumtionsperspektiv, kan göra för att minska
den globala uppvärmningen.
– Att konsumera på det sätt vi känner till i dag kan aldrig bli hållbart. Vi
behöver hitta en modell men framför
allt ett tänk där vi börjar vårda och
förstå värdet på det vi köper och
det vi använder, säger Karin Staberg, butikskommunikationschef
för Erikshjälpen Second Hand, som
under kvällen på Huskvarna bibliotek
kommer att inspirera och utmana till
ett mer hållbart sätt att konsumera.
Medan våra diskussioner här
hemma handlar om förändrade konsumtions-, flyg- och matvanor, är det
andra som redan betalar ett högt pris
i klimatförändringarnas spår. Enligt
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UNHCR har 22,5 miljoner människor
sedan 2008 tvingats fly på grund av
klimat- eller väderrelaterade händelser. I allt fler av Erikshjälpens projekt
läggs större fokus på att skapa
motståndskraft mot det förändrade
klimatet.
I exempelvis Västafrika har stigande temperaturer, oregelbundna och
dåligt fördelade regn, ökade översvämningar, cykloner och torka på
flera håll lett till konstanta livsmedelskriser.
– De redan mest utsatta människorna drabbas hårdast när deras
möjligheter att försörja sig rycks undan. Familjer tvingas ta till drastiska
strategier för att överleva. Flickor tas
ur skolan och gifts bort tidigare, unga
pojkar löper större risk att rekryteras till extremistgrupper. De sociala
risker som följer i klimatkrisens spår
är extremt allvarliga, säger Fatimata
Nabias Ouédraogo.
Hon är regionansvarig för Erikshjälpens kontor i Västafrika men är den
30 september på plats i Sverige, inte
bara för att skildra klimatförändringarnas konsekvenser utan också för att
ge en bild av hur Erikshjälpen arbetar
med att skapa motståndskraft hos
utsatta befolkningar och samhällen.

Hennes och Karin
Stabergs perspektiv kan
tyckas milslångt
ifrån varandra,
men allt hänger
ihop – de val vi
gör här får alltid
konsekvenser någon
annanstans.
– Även om vi
dagligen hör om
klimatförändringar i media
tror jag att vi har
svårt att förstå
vidden av det, de är
fortfarande så långt borta från vår
verklighet. Därför är det så viktigt
att vi sluter upp globalt och inte gör
klimatdebatten till en vi-och-domfråga. Samtidigt är det viktigt att inge
hopp, ingen kan ensam göra allt men
alla kan göra något. Jag tror att det är
positiva och goda exempel som gör
att vi människor kommer fortsätta
kämpa, säger Karin Staberg.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: SHUTTERSTOCK / OSKAR SWERLANDER

Missa inte! På s 16-17 finns en längre
intervju med Fatimata Nabias Ouédraogo.

TEMA: FLICKOR UTAN BRUDPRIS
TEMA: ATT SK APA MOTSTÅNDSKRAFT

Framtidens
f lickor

Tre landsgränser, en region. Där flickor anses mindre värda
ju mer utbildning de har. Där var tredje flicka gifts bort innan
hon fyllt 18 år. Och där risken att en flicka dör i barnsäng är
större än chansen att hon går ut grundskolan. Där, i gränslandet mellan Uganda, Kenya och Sydsudan, arbetar Erikshjälpen sedan ett år tillbaka för att stärka flickors rättigheter
och bryta den mansdominerade kulturen.
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Projektet i siffror
Flickor utan brudpris är ett
projekt som finansieras av
Erikshjälpen tillsammans
med Postkodlotteriet.
Under projektets gång är
målet att:
• 1 350 flickor får möjlighet
till skolgång
• 30 flickgrupper startas
• 140 lärare vidareutbildas
och får ökad kunskap om
flickors rättigheter
• 350 unga mammor får
yrkesutbildning
• 1 500 nyckelaktörer får
förståelse för flickors
rättigheter

D

e stora klipporna skapar
en majestätisk kuliss,
bakom dem ligger ett
krigshärjat Sydsudan.
Här, på ugandisk mark,
är det torrt och dammigt. Flodbäddarna gapar tomma trots att
regnperioden brukar ha börjat vid den här
tiden på året, en tydlig följd av klimatförändringarna.
Vid klippornas fot står de runda hyddorna med grästak i stora klungor, omgivna
av träd som bildar ett skyddande staket.
Under trädens skugga har människor
samlats för att samtala, spela spel, rensa
majs och bönor.
17-åriga Christine Lokol har klätt upp
sig. Hon bär den lånade skoluniformen
med skinande stolthet. Christine är äldst i
en syskonskara på fem och sedan pappan
dog har hon fått ta ett stort ansvar för att
hjälpa sin mamma. När torkan förra året
slog hårdare än någon gång förut fanns det
inga pengar till att betala skolavgifter och
Christine, som gått i skolan sedan hon var
åtta år, tvingades hoppa av.
– Jag kände bara fattigdom och hunger
och hade inget hopp alls inför framtiden,
säger Christine.
Christines mamma Teresa befarade det
värsta: att hon skulle bli tvungen att gifta
bort sin dotter. Någon annan utväg såg
hon inte.
Det hade egentligen inte varit något konstigt. I Karamoja cluster, där Christines by
Kathile ligger, gifts mer än 30 procent av
flickorna bort innan de fyller 18 år. Bara
sex procent av de vuxna kvinnorna kan
läsa och skriva.

Attityden är att
det inte är värt att utbilda flickor.
De ska ju ändå giftas bort
Karamoja cluster spänner över tre landsgränser; Uganda, Kenya och Sydsudan.
Medan stora delar av länderna i stort
(med visst undantag för Sydsudan där
långdragna och svåra konflikter hämmat
mycket av utvecklingen) gjort en enorm
resa vad gäller uppbyggnad av utbildning,
hälso- och sjukvård och infrastruktur, är
Karamoja fortfarande en region präglad
av enorm fattigdom och av en livsstil som
benhårt håller fast vid traditionella seder
och bruk. Här är analfabetismen fortfaran-
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de på samma höga nivåer som var vanliga
i Afrika för ett halvt sekel sedan.
– Det här är en region som stått still.
Den traditionella livsstilen gör att man har
svårt att se vikten av utbildning, särskilt
för flickor. Den allmänna attityden är att
det inte är värt att utbilda flickor. De ska
ju ändå giftas bort, säger Sara Norlén,
Erikshjälpens programkoordinator för
Östafrika.
En stor del av befolkningen är nomader
som lever på boskapsskötsel och traditionellt sett är en flicka inte värd varken mer
eller mindre än den mängd boskap hon
kan ge vid ett bortgifte. Eftersom flickor
med utbildning ger ett lägre brudpris är
incitamenten att skicka flickor till skolan
mycket små.
– Statistiskt sett är det större sannolikhet att en flicka dör i samband med
förlossning än att hon faktiskt går färdigt
grundskolan, säger Sara Norlén.
Det är mot den här kontexten som Erikshjälpen för ett år sedan startade projektet
Flickor utan brudpris. Ett
projekt som vill utmana den traditionella
synen på flickor i
området och skapa
förutsättningar
för jämställdhet.
Projektet drivs i alla
tre länderna tillsammans med två lokala
partnerorganisationer.
Det första steget var att få tillbaka
avhoppade flickor till skolan. I en kartläggning lokaliserades flickor som nyligen
lämnat skolan och erbjöds plats på ett
30-tal olika skolor. Nästan 1 000 flickor
började vid årsskiftet 2018/2019 skolan på
nytt och är nu inne på sin andra termin.
Christine Lokol är en av dem.
– Jag blev helt överväldigad när jag
hörde talas om projektet, att min flicka
kunde få återgå till skolan! Hela familjen
hade gått sönder om hon tvingats gifta sig,
hon är inte redo för det, säger Christines
mamma Teresa.
Den 23 februari i år var Christine tillbaka i
skolbänken igen, hon minns dagen i detalj.
– Det här har förändrat hela mitt liv. Jag
ber till Gud att jag ska kunna gå gymnasiet
också. Om jag en dag får döttrar hoppas
jag att det ska vara självklart för dem att
kunna få en utbildning och ett bra jobb,
säger hon.
Eftersom en majoritet av befolkningen
i området är nomader och som sin livsstil
flyttar dit boskapen finner bete och vatten,

TEMA: FLICKOR UTAN BRUDPRIS

bildtext

“I skolan har jag böcker, jag kan skriva och jag har
till och med ljus på kvällen så att jag kan göra mina
läxor”, säger Christine Lokol. Hon är en av nästan
1 000 avhoppade flickor som genom projektet Flickor
utan brudpris har fått börja skolan igen.

är antalet skolor i området begränsat.
Christine går därför på en internatskola och hon tvekar lite innan hon
säger att det är bättre för henne där.
Hemma måste hon arbeta mycket;
hämta vatten och hjälpa till i jordbruket. Där finns ingen tid till att studera.
– I skolan har jag böcker, jag kan
skriva och jag har till och med ljus på
kvällen så att jag kan göra mina läxor.
Men jag har hemlängtan ibland ändå,
säger hon.
Under ett tak intill den lokala marknaden i byn, i hettan när solen står
som högst, sitter elva unga mödrar
med sina barn. Marknadsstånden är

fulla av solpaneler och diverse prylar
i plast men något ätbart finns inte till
salu. Bristen på mat i området är uppenbar, flera av barnen visar tecken
på undernäring.
De unga mammorna är, precis som
Christine, en del av det nya projektet
och ivriga att få berätta sin historia.
Några av barnen ammar, andra sover,
en liten kille busar medan de äldre
barnen sitter lugnt och stilla i sina
mammors knä och lyssnar.
Varje berättelse är unik men alla
har de det gemensamt att de antingen blivit bortgifta och gravida tidigt,
eller gravida utanför äktenskapet och
förskjutna av sina familjer. De har

tvingats sluta skolan och sedan dess
fått kämpa hårt för att kunna försörja
sig själva och sina barn.
Som en del i Erikshjälpens projekt
erbjuds de nu yrkesutbildning, ett sätt
att ge dem makt över sina egna liv
och möjlighet att skapa en bra tillvaro
för sig själva och sina barn. Någon
planerar exempelvis att bli sömmerska, en annan att öppna catering.
– När min mamma gick bort
kunde pappa inte längre betala mina
skolavgifter. Jag arbetade i andras
köksodlingar för att få ihop tillräckligt med pengar så att jag kunde gå
klart grundskolan. Så blev jag gravid,
berättar 19-åriga Fransisca Pulkol.
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Jennifer Nakwang, Fransisca Pulkol och Sharon Nakiru
är alla unga mödrar som tvingats hoppa av skolan
sedan de blivit gravida. Nu får de yrkesträning och ser
en ljusare framtid för sig själva och sina barn.

Mannen försvann och i dag bor Fransisca och sonen Isaiah tillsammans
hos hennes pappa.
– Jag drömmer om att bli frisör och
öppna en egen salong. Byn växer och
det saknas här. På det sättet hoppas
jag kunna försörja mig och min son,
säger hon.

Det här
projektet har förändrat mitt liv
15-åriga Patricia Ngoya giftes bort för
ett år sedan. I dag är hon änka sedan
mannen dödats i strid. Även svärföräldrarna är döda.
– Först accepterade inte min pappa
att jag kom tillbaka hem, men nu bor
jag och mitt barn med honom. Jag
är övertygad om att det här projektet
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kommer ge mig möjligheter att kunna försörja mitt barn i framtiden och
ge oss ett bättre liv, säger hon.
Sara Norlén berättar att upplägget
för yrkesutbildningarna är mycket
flexibelt för att kunna möta varje
enskild ung mammas behov.
– Vi samarbetar med flera olika
utbildningar och lärarna kommer ut
och anordnar kurser lokalt, för att
undvika att mammorna ska behöva
resa iväg och bo borta över natt. Våra
partnerorganisationer stöttar även
upp så att mammorna kan ta med sig
sina barn till utbildningen och även
yngre syskon om det är så att de har
ansvar för dem.
Tillbaka till mamma Teresa och
Christine Lokol. Utanför familjens
manyatta sitter mor och dotter på
en kohud, en generator puttrar i
bakgrunden. Tuppen gal med jämna
mellanrum och i skuggan står ankorna, till synes nyfikna på det som

händer. Höns och några getter tillhör
också familjen.
– Mitt hopp står till att Christine ska bli något stort, det kommer
vara hon som räddar familjen, säger
Teresa, som förutom fördelarna med
att hennes dotter får växa upp med
förutsättningar jämlika mäns, ser att
det inte bara är flickorna själva som
gynnas av att bli stärkta – utan hela
familjer och samhällen.
– Skillnaden mellan att utbilda
döttrar och söner är att döttrarna
alltid kommer att känna ett ansvar
för sin familj och hjälpa sina mödrar.
En son behöver fokusera på sin fru
och sin nya familj. En utbildad dotter
är därför en källa till hopp.
Det är just den insikten – att en
utbildad flicka som blir mer självständig, får ett jobb och på så sätt kan
stötta sin familj i stället för genom
att generera ett brudpris – som fler
behöver komma till. Medvetenheten

TEMA: FLICKOR UTAN BRUDPRIS

“Det här projektet har förändrat hela mitt liv”, säger 17-åriga Christine Lokol.
Mamma Teresa är också hon överväldigad av lycka för att Christine har
kunnat återvända till skolan. När den ekonomiska situationen var som mest
pressad trodde hon att hon skulle vara tvungen att gifta bort sin dotter.

“Jag tycker om att läsa böcker. Min
dröm är att bli lärare eller sjuksköterska. Om jag någon gång får en
dotter önskar jag att hon också ska
få utbilda sig. Vi ska bli framtidens
flickor. ”
Christine Adong, 14 år,
Uganda, är föräldralös. Hon bor med
sin farmor men får
också stöttning
av sin moster. När
torkan drabbade
som värst i fjol och
skördarna uteblev,
hade mostern inte längre
råd att betala skolavgiften och
Christine fick sluta skolan. Genom
projektet Flickor utan brudpris har
hon nu fått möjlighet att komma
tillbaka.
“Min mamma ville tvinga mig att
gifta mig med en äldre man men jag
vägrade och rymde hemifrån. Att
genom det här projektet få möjlighet
att komma tillbaka till skolan, det är
det som kommer rädda min framtid.”
16-årig flicka, Sydsudan

kring att utbildning för flickor inte
bara förändrar livet för den enskilda
flickan, utan att det också är avgörande
för att minska ett lands fattigdom, skapa ekonomisk tillväxt och långsiktig
hållbar utveckling.
Förhoppningsvis är det precis rätt
tid nu. Någonting är på väg att förändras, inte minst som en konsekvens
av klimatförändringarna. När det allt
torrare och mer oförutsägbara klimatet
gör att den redan marginaliserade befolkningens resurser krymper allt mer,
blir gamla traditioner och levnadssätt
allt svårare att upprätthålla. Omvärderingar är nödvändiga för att överleva.
– I dag har alla till exempel inte
möjlighet att betala brudpris, ofta blir
det mer på en symbolisk nivå eller som
ett slags skuld till familjen. Men ändå
ligger det väldigt djupt rotat här att en
flickas roll är att bli mamma och hustru, ingenting annat, säger Sara Norlén.
För att bryta den synen räcker det
inte att skapa praktiska och ekonomis-

ka förutsättningar för flickor att få gå i
skolan. Det måste också ske en förändring i den allmänna synen på flickor.
Som en del av projektet har därför lärarna i regionen utbildats kring barns,
och då särskilt flickors, rättigheter
och i hur de kan stötta flickorna i att
fortsätta i skolan. Dessutom har Erikshjälpens lokala partnerorganisationer
utsett och utbildat så kallade “förändrings-ambassadörer”; alltifrån opinionsledare och officiella tjänstemän
till lokala ledare och ungdomsrepresentanter, som genom sina röster ska
bidra till att påverka familjer, byäldste
och religiösa ledare och samhället i
stort att omvärdera flickors värde.
Christine Lokol får något drömmande i blicken och spricker upp i ett stort
leende när hon tänker på framtiden.
– Jag vill bli utbildningsminister i
Uganda. Då ska jag arbeta för alla barns
rätt att få gå i skolan.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: JJUMBA MARTIN

“Jag slutade skolan i åttan eftersom
jag blev gravid. Det här var inte hur
jag ville att det skulle bli, jag ville
bli läkare. Jag önskar så att jag fick
chansen att gå i skolan igen, men
det går inte eftersom jag måste ta
hand om min dotter. Men genom en
yrkesutbildning kommer jag att bli
mer självständig och få ekonomiska
förutsättningar att ge min dotter
chansen att uppfylla sina drömmar
när hon växer upp.”
17-årig flicka, Kenya

Så kan du hjälpa
FÖRÄNDRA
FLICKORS FRAMTID
Genom att ge en gåva till Erikshjälpens
arbete ger du trygghet, hopp och framtidstro till flickor i ett av världens mest
ojämställda områden.
• Swisha en gåva till 900 92 83,
märk BRUDPRIS
• Ge en gåva via vår hemsida:
erikshjalpen.se/brudpris
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3
eller bg: 900-92 83
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Nytt projekt för
inkluderande skola
Bara en bråkdel av barnen med särskilda
behov i Belarus får stöd i skolan. Erikshjälpen
har nu tillsammans med en ny samarbetspartner, Levania, startat ett projekt för att
driva påverkansarbete gentemot makthavare
och myndigheter samt ge stöd till barn och
föräldrar. Målet är att fler barn med funktionsvariationer ska gå i skola och också kunna
tillgodogöra sig utbildningen.

7 av 10
organisationer får gåvor via digitala
plattformar. 80 procent av de gåvorna
kommer in via insamlingar på Facebook. Det visar en ny insamlingsrapport från Giva Sverige, tidigare FRII.

Psykisk ohälsa oftast
orsak till samtal
Barn som kontaktar Bris gör det framför
allt på grund av att de brottas med psykisk
ohälsa. Det visar organisationens senaste
årsrapport som bygger på över 70 000 telefonsamtal, chatt och mejl från barn och unga
mellan 2016 och 2018.
Många av samtalen handlar också om våld,
övergrepp och kränkningar. En slutsats som
dras i rapporten är att barns utsatthet i skolan
har ökat och att många barn upplever att
vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.

Fritt att dra av för gåvor igen
Från och med den 1 juli i år finns återigen möjlighet för den som ger gåvor
till ideella organisationer att få skattereduktion. Skattereduktionen gäller
gåvobelopp mellan 2 000 och 6 000
kronor, där gåvan per tillfälle måste
vara minst 200 kronor. Avdraget är 25
procent vilket innebär att man som
minst får tillbaka 500 kronor och som
mest 1 500 kronor.

Erikshjälpen blev godkänd gåvomottagare den 2 september och den
som ger gåvor till organisationen
kan därmed få skattereduktion för
gåvor som ges från det datumet och
framåt.

Läs mer ! På erikshjalpen.se/
skattereduktion hittar du mer
information.

Tiggeriförbud kan bli vanligare
I Eskilstuna, Vellinge, Sölvesborg och Katrineholms kommuner är tiggeri numer förbjudet eller
begränsat till vissa platser
och fler kan komma att följa i
samma fotspår. I en enkätundersökning gjord av Sveriges
Radios Ekoredaktion svarar
tio kommuner att man ska, eller
med stor sannolikhet ska, begränsa
möjligheten till tiggeri på något sätt
framöver.

KÄLLA: BRIS.SE

Missa inte ! Roland

Nissfolks krönika om en
problematik med många
skikt, på nästa sida.

“Att kvinnor dör i sviter av osäkra
aborter, tvingas föda som tonåringar, sluta skolan och fastnar
i fattigdom är ett stort utvecklingsproblem. Tack vare kvinnors
kamp för att ändra detta slogs det
år 1994 för första gången fast att
reproduktiv hälsa är en mänsklig rättighet.”
Omvärldens chefredaktör Ylva Bergman i en ledarkrönika apropå det totala abortförbud som
röstats igenom i den amerikanska delstaten Alabama.
FOTO: JOHANNA HANNO
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KRÖNIK A

När de enkla
lösningarna saknas
Vi har vant oss nu. I början var det provocerande att se människor tigga utanför
våra butiker. Den uppenbara utsattheten
motiverade till givmildhet. I dag ger det
sannolikt mindre att sitta utanför butiken
med en pappmugg. Antalet EU-migranter
som tigger i Sverige har dock legat mer
eller mindre konstant på cirka 4 700 under
flera år. En stor del är romer från Rumänien.
Dessa människor representerar en
livssituation som präglas av utanförskap,
utsatthet och degraderad självkänsla.
Vad är lösningen? Förbjuda tiggeri? Kräva
att EU agerar? Sätta press på nationella
regeringar i EU-migranternas hemländer?
Risken är att de åtgärder som föreslås
bara flyttar problemet någon annanstans.
Om ett förbud mot tiggeri i Sverige gör
att vi inte längre ser tiggare här, kanske
det i själva verket betyder att de lever i
ännu större utsatthet någon annanstans.
I debatten betonas att det är ovärdigt att
människor ska behöva tigga. Om vi med

Det handlar
inte om att hantera
problem utan om att
möta medmänniskor
olika åtgärder – förbud eller avgiftsbelagda tillstånd – lyckas eliminera tiggeriet
här, har vi då hjälpt dessa människor till
ett mer värdigt liv?
Vi tror att bästa sättet att hjälpa är att
göra insatser i människornas hemländer.
Men där finns inte heller några enkla
lösningar. Rumänien är det land i Europa
där flest romer bor. En stor del av romerna
lever i segregerade parallellsamhällen
präglade av misär och utsatthet. Problematiken har många skikt. När man ger
sig i kast med ett problem dyker nästa

utmaning upp.
Erikshjälpen har genom sina rumänska
samarbetspartners ett aktivt engagemang
för att förbättra situationen, inte minst för
barn som växer upp i romska bosättningar. Många barn går inte i skolan. Andra
börjar men avbryter sin skolgång efter
ett eller några år. Möjligheterna till
arbete och integration blir mycket
begränsade för den som har alltför
bristfällig utbildning. En långsiktig
väg till förändring är att stödja barnen så att de klarar skolarbetet.
Att ha ett fast arbete är viktigt
inte enbart för inkomsten utan också för
självkänsla och social inkludering. Men
det räcker inte att tillhandahålla en arbetsplats. Det behövs medmänniskor, som
kan ge omtanke och stöttning och som
tar del av och förstår arbetstagarens hela
situation. De sociala företagen som drivs
inom ramen för Erikshjälpens samarbete
i Rumänien; DECE och Kenosis, erbjuder
en sådan miljö, där människor kan växa,
utvecklas och hitta framtidstro – och
därmed också bli exempel som motiverar
andra.
Sist och slutligen handlar det inte om att
hantera problem utan om att möta medmänniskor, som befinner sig i en utsatt
livssituation. De besitter talanger, gåvor
och en inneboende kraft till förändring.
Det handlar om att frigöra den potentialen. Då räcker inte enbart strukturella
åtgärder. Det krävs medmänsklighet och
kärlek i kombination med Erikshjälpens
hela batteri av värdebegrepp; trovärdighet, engagemang, kompetens, upplevelsefyllt, nytänkande och gemenskap.

ROLAND NISSFOLK
Ålder: 62 år
Bor: I 70-talsvilla i Vetlanda med
gillestuga och bastu i källaren.
Familj: Hustrun Eva och fyra vuxna
barn (vi är familjehem och under de
senaste 20 åren har många barn bott
hemma hos kortare eller längre tid).
Gör: Programkoordinator på Erikshjälpen med ansvar för östra Europa och
Etiopien.
Drömmer om: En längre semesterresa
i Indien tillsammans med hustrun, på
längre sikt planera och bygga ett litet
funktionellt och energisnålt hus – i
Vetlanda eller Uganda.

roland.nissfolk@eriksdevelopment.org
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ENGAGEMANG

”Det är helt
rätt väg att gå”
När ett företags resultat blir bättre
finns möjlighet till större engagemang. Det tycker Ulf Lindström, VD på
Lindströms Bil. Som företagspartner
till Erikshjälpen stödjer Lindströms Bil
ett brunnsprojekt i Etiopien, som ger
fler människor tillgång till rent vatten
och en bättre hälsa.

Konst som ger mer
Varje sommar förvandlar svägerskorna Katarina och Inger Eriksson
ett gammalt sädesmagasin till
konst- och hantverksutställning.
Alla fikapengar från utställningen
går oavkortat till Erikshjälpen.
Genom åren har det blivit sammanlagt 235 000 kronor.
– Samtidigt som vi gör något vi själva
tycker är roligt gör vi också något
bra för människor i andra delar av
världen. Det känns gott, säger Inger
Eriksson.
Från övervåningen i sädesmagasinet hörs sorl av glada samtal
och klirr av fikaporslin. Ryds Konst
& Hantverk utanför Vetlanda har
blivit en mötesplats dit många gärna
kommer för att titta, handla och fika.
När Katarina och Inger började med
utställningen 1994 var det fortfarande
säd på övervåningen i byggnaden –
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Lindströms Bil har funnits i drygt 50 år
och jobbar med bilhandel och servicetjänster. Företaget finns på sex olika
orter i Västsverige och Jönköpingsområdet. Sedan 2018 är Lindströms Bil
företagspartner till Erikshjälpen.
– Det är jätteroligt och inspirerande
att utveckla ett företag. Sen ska vi ju
tjäna pengar på det vi gör, det måste
vi göra. Men det finns andra syften
med att driva företag också, säger Ulf
Lindström.
Han berättar att företaget jobbar
långsiktigt och tänker hållbarhet i
alla led. Att Lindströms bil kan vara
en påverkansaktör som är med och
förändrar världen till det bättre ser han
som positivt och mycket viktigt.
– Vi tror att det är helt rätt väg att gå.
Det finns enorma behov i världen och
många organisationer som gör bra saker. Vi stöttar flera goda insatser och vi
är intresserade och vill vara involverade
i hur det går.

bara drängstugan användes till konst.
Men intresset från både besökare
och utställare växte och nu fylls hela
magasinet med målningar, svepaskar,
vävda filtar och andra konst- och
hantverksalster. Alla 37 utställare har
koppling till bygden.
– Utställarna hjälper också till att
baka till fikat. Vi bjuder besökarna
på fika – och så får de ge vad de vill
till Erikshjälpen. En del ger 20 kronor
andra 500, säger Katarina Eriksson.
Pengarna går till insatser för att
stärka fattiga familjer på landsbygden i till exempel Kenya.
– Erikshjälpen är en organisation
som vi och många andra har förtroende för. Och eftersom vi har kor och
hönor här på gården i Ryd känns det
kul att kunna ge just till landsbygdsutvecklingsprojekt, säger Katarina.

Att Lindströms bil är med och till
exempel möjliggör brunnsborrning i
fattiga byar i Etiopien är något som tas
emot väl av både kunder och personal.
– En medarbetare jag träffade häromdagen sa ”Det här är en anledning
till att jag vill jobba hos er”. Det är ett
kvitto på att det vi gör är rätt, säger Ulf
Lindström.

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER
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Se tid och
plats för alla
konserter på
erikshjalpen.se/
event
Nominera på
erikshjalpen.se!

Läs om Kirill på nästa uppslag – ett av många barn på
institution i Belarus.

Lena Maria tror
på förändring
Sångerskan Lena Maria Vendelius vill verka för en värld där alla
människor känner sig älskade och
är delaktiga. Under hösten turnerar
hon till förmån för barn med funktionsvariationer i Belarus.
Lena Maria Vendelius föddes utan armar och med ett vänsterben som bara
är hälften så långt som det högra.
Trots det har hon gjort karriär som internationell sångerska, konstnär, föreläsare och författare. Hon har också
varit en framgångsrik simmerska.
– I Sverige har vi ett samhälle där
jag, trots mitt funktionshinder, får
plats och får synas. Men hade jag
varit född i ett annat land hade mitt
liv kunnat se helt annorlunda ut,
säger hon.
Ett land där synen på människor
med funktionsvariation skiljer sig
oerhört från Sveriges är Belarus. Där
är det vanligt att barn med funktionsvariation växer upp på institutioner,
undangömda från samhället. Men
Erikshjälpen jobbar för att förbättra

förutsättningarna för dessa barn –
och det här arbetet är Lena Maria nu
med och sprider kunskap om. Under
hösten genomför hon en rad välgörenhetskonserter i samarbete med
Erikshjälpen.
– Det känns roligt, Erikshjälpen ligger mig varmt om hjärtat. Syftet med
konserterna är att hitta nya månadsgivare och få människor att hjälpa
andra som inte har det lika bra. Det
är lätt att hjälpa när man är många,
säger hon.
I samband med konserterna kommer det visas film från en resa Lena
Maria gjorde till Belarus i maj, då hon
bland annat fick möjlighet att besöka
några av de institutioner där barn
med funktionsvariationer växer upp.
– Det ser ut ungefär som det gjorde
i Sverige för 80 år sedan. Barnen
har det bra på vissa sätt – de har
någonstans att bo, mat och trygghet.
Men de har inte den frihet som vi
tar för given, säger Lena Maria, och
fortsätter:
– Många saker, inte minst at-

tityderna till dessa barn, behöver
förändras. Det som motiverar mig är
att jag vet att det går. Jag har sett så
mycket positiva förändringar över
hela världen.

Hade jag
fötts i ett annat land
hade mitt liv sett
helt annorlunda ut
För Lena Maria känns det självklart
att använda sina gåvor för att försöka
göra världen lite bättre. Nu hoppas hon att det kan smitta av sig på
andra.
– Jag vill vara en röst för att få
människor att engagera sig. Man
mår så bra och får så mycket tillbaka
när man bryr sig om sina medmänniskor!
TEXT: JOSEFINE ANTONSSON
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SÅ JOBBAR ERIKSHJÄLPEN I BELARUS
Genom organisationen World
Without Borders, WWB, arbetar
Erikshjälpen för att barn med
funktionsvariationer ska tillskrivas samma värde och få samma
rättigheter tillgodosedda som
andra barn. Vi jobbar för att
• förbättra vården för barn på
institutioner genom att utbilda
personalen.
• synliggöra barnen i samhället
och bryta deras utanförskap.
• skapa förutsättningar för att
barnen ska kunna ha en relation
med sina familjer och för att
familjer ska vara beredda att ta
hem sina barn samt i de fall där
barnen är äldre arbeta för att hitta alternativ som gruppboenden.
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Kirill, 16 år:

”Min dröm
är att bli
programmerare”
Kirill föddes i skuggan av en fullt frisk tvillingbror och dömdes ut redan
på BB. Föräldrarna uppmanades att lämna honom på institution i väntan
på döden. Tio år senare fick de se honom uppträda i tv. Kirill var inte död.
I dag är han 16 år och drömmer om att bli programmerare.
Benen är dubbelvikta, fotstumparna
liksom ligger i knäet. Från handlederna hänger händerna, även de
förtvinade. Han styr sin elektriska
rullstol med en joystick och med
hakan navigerar han muspekaren på
datorns pekplatta. Med hjälp av en
penna från munnen kan han skriva
på tangenterna.
Han är skicklig, behärskar alltifrån
bildredigering till programmering.
– Jag tycker om att laga datorer
också. Nu går jag i skolan och lär mig
belarusiska, ryska, historia och matte.
Jag drömmer om att kunna studera
till programmerare.
Kirill är ett av många barn i Belarus
med funktionsvariation som växer
upp på institution, långt utanför samhället på alla plan.
Han föddes som tvilling men till
skillnad från sin bror fick han aldrig
komma hem från BB. Läkarna rekommenderade hans mamma att lägga
allt fokus på sitt friska barn och att
lämna Kirill till institution, där han
ändå så småningom skulle dö.
Åren gick och medan föräldrarna
var övertygade om att Kirill inte längre var i livet, växte han i själva verket
upp på institutionen.
Tio år gammal deltog han i en stor
musikfestival som Erikshjälpens

partnerorganisation World Without
Borders, WWB, genomfört i syfte att
göra de undangömda barnen synliga
i samhället. Kända kulturarbetare i
landet samarbetar med festivalen och
på en storskalig scen i en konsertlokal i Minsk uppträdde tioårige Kirill.
Festivalen väckte stor uppmärksamhet i media och när framträdandet
visades i tv, tillsammans med Kirills
för- och efternamn, fick föräldrarna
en chock.
De insåg att det var deras son, sökte
upp honom och i dag har Kirill regelbunden kontakt med dem liksom
med sin tvillingbror och sin syster.
– Mina föräldrar kommer och
besöker mig och det gör mig väldigt
glad. Jag älskar dem väldigt mycket.
Jag skulle vilja bo hemma med dem,
säger Kirill.
Trots att det gått sex år sedan han
återförenades med sin familj bor han
fortfarande kvar på institutionen.
Frågan, inte bara för Kirill utan gerenellt, är oerhört komplex, förklarar
Jessica Albertson, biträdande programchef för Erikshjälpens internationella arbete.
– Jag tror inte att någon förälder
lämnar bort sitt barn lättvindigt, utan
att det är ett svårt och känslosamt
beslut. Det är heller inte självklart

att föräldrarna ens ser att de har ett
val, när exempelvis läkare rekommenderar att de ska placera barnet
på institution för att det skulle vara
bättre för barnet.
Att som förälder välja att behålla ett
barn med funktionsvariation innebär
också att vara beredd att leva under
stort stigma, eftersom barn med
funktionsvariationer fortfarande
inte är en naturlig del av samhället i
Belarus.
– När man som förälder överlämnar sitt barn till en institution
frånsäger man sig vårdnaden. För att
sedan få tillbaka vårdnaden krävs
en rättslig process. Lyckas man få
tillbaka vårdnaden kan man behöva
ersätta de kostnader som staten haft
för barnet, vilket det är långtifrån
självklart att de här föräldrarna har
ekonomisk möjlighet till, säger Jessica Albertsson och fortsätter:
– Vårt mål är att alla de här barnen
ska integreras i samhället. Tillsammans med WWB jobbar vi för att det
ska vara en självklarhet att de är välkomna där, men det är en utveckling
som tar tid.
TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: OSKAR SWERLANDER
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NYFIKEN PÅ

FATIMATA ÄR ERIKSHJÄLPENS RÖST I VÄSTAFRIKA

“Min dotter är
starkare än jag”
Hennes historia börjar med en stark kvinna och slutar förhoppningsvis
med detsamma. Fatimata Nabias Ouédraogo har vigt sitt liv åt att
arbeta för barns, och inte minst flickors, rättigheter. “Min dröm är att
min dotter ska få växa upp och göra sina egna val i livet.”
TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: OSKAR SWERLANDER

D

e svenska höstvindarna får såväl den
randiga scarfen som en av de noga
uppsatta flätorna att slita sig för en
virveldans. Fatimata Nabias Ouédraogo ger inte intryck av att frysa men
tillstår att hon inte direkt älskar att bli
ställd framför en kamera.
Det är tre år sedan hon anställdes som ansvarig för
Erikshjälpens regionkontor i Västafrika. Nu är hon
i Sverige på organisationens årliga globala möte, då
personal från huvudkontoret i Huskvarna och de fyra
regionkontoren möts för en veckas strategiarbete.

Fatimatas engagemang för och övertygelse om flickors
rättigheter började tidigt, även om hon inte förstod att
kategorisera det så då. Hon hade bara, som hon själv
uttrycker det, en inneboende känsla av att det inte var
rätt att begränsa flickors liv och valmöjligheter.
– Jag kommer från en stor familj, en av de största i
Burkina Faso, men jag växte inte upp med dem utan
med en adoptivmamma. Hon stöttade mig på ett sätt
som jag inte ens kan sätta ord på, jag hade inte varit
den jag är i dag utan henne. Hon uppmuntrade mig
att gå färdigt skolan, att inte känna pressen att gifta
mig tidigt. När många av mina yngre systrar gifte sig,
ifrågasatte jag mig själv och mina val. Var jag helt galen? Men då fanns hon hela tiden där bakom mig och

hjälpte mig att stå fast vid min övertygelse.
Som tonåring var Fatimata med och startade en tjejgrupp i sin skola, för att stärka tjejers självkänsla och
möjlighet att säga nej till övergrepp. 21 år gammal blev
hon ordförande i en förening för att främja flickors
utbildning och som 23-åring representerade hon unga
flickor från Burkina Faso vid den 4:e generalförsamlingen inom FAWE (Forum for African Women Educationalists) i Nairobi, Kenya.

Många ifrågasätter vad min man tycker
om att jag arbetar
I dag är hon 45 år, gift, mamma till tre – och mitt
uppe i sitt yrkesliv. Efter fjorton år på Plan International kom hon till Erikshjälpen.
– Jag var över 30 när jag gifte mig och i mitt land ses
det inte som normalt. Många ifrågasätter dessutom
vad min man tycker om att jag arbetar. Jag är stolt över
att kunna svara att han stöttar mig i det jag gör. Jag

hade inte kunnat vara gift med någon som inte lät
mig fatta mina egna beslut.
Den som sett Fatimata i fält slås av med vilken
kunskap, pondus och självklarhet hon rör sig i sin
regions mycket patriarkala struktur. Men framför mig
nu sitter en person med stor ödmjukhet och framför
allt ett djupt engagemang för barns rättigheter.
– När man jobbar med utvecklingsfrågor sker
förändringarna långsamt, vi flyttar gränser steg för
steg, säger Fatimata och nämner det unika genombrottet från 2017 då fjorton byar i södra Mali införde
ett förbud mot kvinnlig könsstympning, liksom det
faktum att den första kvinnan som någonsin gått ut
gymnasiet i norra Benin rekryterats av Erikshjälpens
partnerorganisation Dedras och nu jobbar som en del
av det lokala teamet i området.
– Där är det en enorm utmaning att få befolkningen
att förstå värdet i att en flicka får gå i skolan istället
för att giftas bort tidigt. Att de då får möta en utbildad
kvinna ger otrolig tyngd åt vårt budskap.
För alla barns, inte minst sina egnas, skull drömmer
Fatimata om ett Västafrika som tillåter alla pojkar och
flickor att göra sina egna val.
– Jag hoppas att min dotter aldrig ska behöva
säga ”jag vill men jag kan inte” för att någon
annan bestämt att det inte är möjligt.
Är hon lik dig?
– Hon är mycket starkare än vad jag var i

KORT OM FATIMATA
Ålder: 45 år.
Familj: Maken Patrice, sönerna Evarice,
16 år, (adopterad) och William 12 år, och
dottern Emérence, 10 år.
Bor: I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou.
Gör: Regionansvarig för Erikshjälpens kontor i Västafrika, med arbete i Burkina Faso,
Mali och Benin.
Aktuell som: Medverkar vid Globala veckan,
som anordnas av Jönköpings kommun, för att
prata om de nya utmaningar som hennes region,
som ett resultat av klimatförändringarna, står inför
(läs mer på s 4.) Deltar även under Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping i november.
Bakgrund: Har arbetat fjorton år inom Plan International, där hon började som lokal fältarbetare, fortsatte
som nationell rådgivare inom barnrätt och barns
skydd och arbetade de sista två åren som regional
specialist inom barnskydd i katastrofsituationer.

hennes ålder. Hon är
tryggare och kan stå
upp för sig själv.
Ett skratt innan
hon fortsätter:
– Ibland, när jag
är iväg i jobbet, kan
min man tycka att
hon bör hjälpa till
med vissa saker.
Då ifrågasätter hon
varför just hon ska
göra det och inte hennes
bröder? Sådant gör mig
väldigt glad att höra.

