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Matbrist i Asien efter coronakrisen
30 år med volontärläkare
Krönika: Ta barnens oro på allvar
TEMA: FRAMTIDSVERKSTAD

Musik för lika villkor
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Du är kallad
att ge hopp
För många av oss är ordet ”kallelse” ett
gammalt och lite högtravande uttryck.
Oftast kopplat till religiös övertygelse,
exempelvis att vara kallad till präst, diakon eller något annat kyrkligt.
Så har det inte alltid varit. Ett par generationer tillbaka ansågs flera yrken vara
ett kall. Det kunde gälla sjuksköterskor,
läkare, politiker, journalister. Då var
kallelse något fint. Att vara en del av ett
samhällsbygge, underordna sig något
större än sig själv, vara i tjänst för att
hjälpa andra. Något att vara stolt över.
Med åren har kallelse fått en mer negativ
klang, nästan som att vara utnyttjad,
oprofessionell eller att göra en insats
som är mindre värd. Som om det skulle
vara negativt att arbeta och leva för att
göra gott. Det är för mig
helt obegripligt. Vår
tid behöver fler
kallade och stolta
samhällsbyggare!
När jag fick
tjänst på

Erikshjälpen såg jag det verkligen som
en kallelse. Mitt hjärta slog extra hårt på
väg till jobbet och när jag läste om vår
grundare, skomakarpojken Erik Nilsson, kände jag dubbelslag i bröstet. Den
blödarsjuke pojken skrev under sina brev
”i kärlekens tjänst”. Han var kallad och
jag vill påstå att Erikshjälpen lever under
samma kallelse än i dag. Jag är ödmjukt
tacksam att få kroka arm med gåvogivare
och medarbetare som vill göra världen
bättre.
I en förvirrad och hårt prövad tid är vi
kallade att ge hopp och framtidstro.
Världen lider nöd och det är alltid barnen
som drabbas hårdast. I denna tidning kan
du läsa mer om Erikshjälpens arbete i
Sverige och världen. Min önskan är att du
ska våga läsa med kallelsens ögon. Ingen
enda av oss har den minsta chans att på
egen hand möta alla utmaningar. Men
tillsammans är vi kallade att uträtta stordåd. Din och min insats läggs samman
med andras, för att växa till hopp och förändring, till liv och möjligheter för barn
och ungdomar. Tack för din insats och
ditt stöd. Du behövs mer än någonsin!

Daniel Grahn

Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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AKUT LÄGE I ASIEN: Erikshjälpen gör
katastrofinsatser för att ge mat och vatten
TEMA FRAMTIDSVERKSTAD: Krafttag
mot orättvisa livsvillkor i Sverige
KRÖNIKA: ”Möjligheterna att lyckas beror
till stor del på var man växer upp”
LÄKARBANKEN 30 ÅR: Vårdpersonal har
gjort 7 000 frivilliga arbetsveckor
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen
kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv,
både nu och i framtiden.
Arbetet pågår i 16 länder, inklusive
Sverige, tillsammans med ett 70-tal
lokala partnerorganisationer och med
fokus på barns rätt till utbildning och
fritid, hälsa samt trygghet och skydd.
Barnen och deras familjer involveras
och de är själva med och förändrar sin
vardag, nu och framåt. Erikshjälpen
startades av Erik Nilsson när han själv
var ett barn.
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INBLICK

Kenneth
Hans favoritfärg är grön och han gillar
att spela fotboll. Men tidigare fanns
ingen plats för fotboll i Kenneth Bagumas liv. Han levde på gatan i en av
Ugandas storstäder.
– Vi brukade sova i de stora vattenrör som finns runt om i staden, de är
torrlagda när det inte är regnperiod,
berättar han.
Kenneth rymde hemifrån efter att
ha blivit illa behandlad av sin pappa.
Han hamnade på gatan där han tiggde
pengar eller letade mat i soptunnor.
En dag träffade han personal från
Erikshjälpens partnerorganisation
RODA och han fick komma med till
Amagara Masya, ett rehabiliteringscenter för gatubarn.
– Här har jag fått lära mig att laga
mat och odla, men också att våga prata inför folk och att respektera andra.
Nu har Kenneth, 15, kontakt med
sin faster och kommer så småningom
lämna centret för att flytta hem till
henne.
– I framtiden vill jag bli chaufför,
säger han.
FOTO: KARIN VIBERG

Jag har fått lära mig att
våga prata inför folk
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Matpaket räddar från svält
”Om matmarknaden skulle öppna igen
har vi ändå inga pengar kvar att köpa
mat för.” Erikshjälpen ger nu mat- och
hygienpaket till 2 100 hushåll i norra
Bangladesh och bidrar också till andra
insatser för att hjälpa familjer som
drabbats av coronapandemins
konsekvenser.
Sedan slutet av mars råder lockdown
i Bangladesh, för att minska spridningen av coronaviruset. Att samhället är nedstängt påverkar alla, men
för de fattigaste blir restriktionerna
som mest kännbara. I de avlägsna
distrikten Kurigram och Gaibandha i
norra Bangladesh har många familjer
nu förlorat alla möjligheter till
inkomst. När daglönare, egenföretagare och fiskare inte längre får röra
sig ute kan de inte tjäna pengar.
Eventuella besparingar och förråd är
slut, de lokala matmarknaderna har
stängt och det dröjer två, tre månader
till nästa skörd.
När Erikshjälpens lokala partner
Friendship undersökte situationen i
området svarade 98 procent av de
tillfrågade hushållen att bristen på
mat var det största problemet och 85
procent svarade att de inte skulle ha
råd att köpa mat även om matmarknaderna skulle öppna igen.
Under sommaren förvärrades

4

situationen ytterligare av den svåra
översvämning som drabbade
Bangladesh.
Erikshjälpen och Friendship har nu
försett 2 100 hushåll, runt 8 400
människor, i Kurigram och Gaibandha med mat. Hushållen har också fått
hygienpaket med bland annat tvål
och munskydd, samt information om
hur man förbygger smittspridning.

Parallellt har Friendship också
arbetat för att minska riskerna för
våld i hemmet och för att barnen i
området i någon mån ska kunna
fortsätta sin skolgång trots att
skolbyggnaderna är stängda.
Även i Indien har nedstängningen av
samhället lett till att många fattiga
familjer lever på svältgränsen. När
coronakrisen blev ett faktum fanns
inte längre några jobb för de miljontals daglönearbetare som flyttat från

landsbygden till städerna – och
därmed kunde de inte längre skicka
hem pengar till sina familjer.
Elvaåriga Punam Kumari och
hennes familj bor i Katihar District
som ligger i Indiens fattigaste delstat.
Vardagen har aldrig varit enkel för
Punams familj, men när hennes
pappa inte längre får gå ut och arbeta
har läget blivit mycket värre.
– De senaste tre månaderna har vi
inte haft några inkomster i familjen
och vi har kämpat för att få tag i mat.
Nu har min familj fått mat- och
hygienpaket, vilket är en stor hjälp,
säger Punam.
2 329 familjer i Katihar District har
fått nödhjälp av Erikshjälpen och den
lokala partnerorganisationen Eficor. I
Katihar är det svårt för många
människor att upprätthålla social
distansering eller karantän, eftersom
man bor tätt och flera generationer
kan leva tillsammans. Därför är också
en mycket viktig del i Eficors arbete
att sprida kunskap om hygien och
hur man kan skydda sig från
coronaviruset.
TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: CAROLINE KARLSSON, EFICOR

Fotnot: Restriktionerna för att begränsa spridningen av coronaviruset i Bangladesh och Indien
kan ha ändrats efter att artikeln skrevs.

TEMA: FRAMTIDSVERKSTAD

Ett barn
är inte sin
stadsdel
Orättvisa livsvillkor gör att fler barn växer upp med bristande
framtidstro. Erikshjälpen Framtidsverkstad vill vända den
utvecklingen, bland annat med hjälp av musik.
”Förr skrev vi kanske om skottlossningar. Nu är det mer
positiva texter. Jag tycker att det är bättre,” säger Selma
Tilpsson, 12 år.
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Erikshjälpen
Framtidsverkstad
Erikshjälpen Framtidsverkstad är ett nytt koncept för
att motverka utanförskap
bland barn, ungdomar och
deras föräldrar.
I samverkan med lokala
aktörer, från både civilsamhälle, kommun och
näringsliv, tar Erikshjälpen
Framtidsverkstad initiativ till
social mobilisering.
Med Erikshjälpen Second
Hands lokala butiker som
nav ordnas olika aktiviteter
och insatser, till exempel
workshops, ledarskapsutbildning och språkkafé, som
ger samhörighet och personlig utveckling. Framtidsverkstaden stöttar lokala initiativ
så att goda idéer får växa
och skapa förändring. Vuxna
i riskzon för utanförskap får
stöd för att kunna ta sig in
på arbetsmarknaden. Barn
och vuxna uppmuntras och
stöttas att vara delaktiga
och påverka, både Framtidsverkstadens aktiviteter
och hela samhället.

D

et börjar bli fullt i de
gråa sofforna i Erikshjälpen Framtidsverkstad i Helsingborg.
Killarna och tjejerna
som ska vara med på
eftermiddagens musikworkshop fikar och
pratar.
– Vi släppte en singel med en av våra
artister igår. Vill ni höra? frågar Muslija
”Mukii” Beharovic från skivbolaget Hitmakerstudios, som ska leda workshopen tillsammans med kollegan Jesper Lindberg.
Alla lyssnar en stund och sedan är det
dags att planera eftermiddagen. Några vill
göra beats, andra skriva låttexter.
– Jag har redan en text, men den är inte
riktigt klar, säger Jetmir Koci som hoppas
kunna spela in sin låt innan det är dags att
gå hem.
Workshopen drar igång. Det är lustfyllt
och lekfullt men också fokuserat. Jesper
och Mukii peppar, ger tips, svarar på massor av frågor och gör allt för att varje ung
musikskapare ska lära sig något nytt och
utvecklas.
– Det här är egentligen ännu större än
att göra musik; att få träffa unga kids, lära
ut och ge dem möjlighet att skapa. Det är
många här som har passion för musiken,
säger Jesper Lindberg.
Selma Tilpsson slår sig ner för att skriva
en text. Hon berättar att hon varit med och
inrett Framtidsverkstadens lokaler och
även målat några av tavlorna som pryder
de färgstarka väggarna. Musikworkshopen
har gett henne, och flera av de andra deltagarna, en ny bild av vad en hiphoptext kan
handla om.

Vi behöver
fånga upp barnens
potential
– När vi började skrev vi kanske om
skottlossningar. Nu är det mer positiva
texter. Jag tycker att det är bättre.
Deltagarna i Framtidsverkstadens aktiviteter kommer från stadsdelen Adolfsberg. Selma Tilpsson ser inte Adolfsberg
som ett dåligt område, utan trivs bra och
känner många. Men när hon befinner sig
utanför Adolfsberg är det annorlunda.
– På andra ställen kan det vara så att
folk kollar på en eller reagerar på hur man
pratar, säger Selma.
Hon känner att en del människor, från
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andra områden, utgår ifrån att den som
vuxit upp i Adolfsberg inte kan lyckas i
livet. Det påverkar motivationen.
– Man kan känna att det inte är lönt att
försöka, säger hon.
Områdesutvecklingsprojektet Erikshjälpen Framtidsverkstad startade i Adolfsberg hösten 2019, efter att Erikshjälpen
fått medel från Kavlifonden. Adolfsberg
brottas med problem som arbetslöshet och
att många elever går ut nian utan gymnasiebehörighet.
– Jag känner jättemycket för Adolfsberg. Det finns så klart en del utmaningar, det är många barn som inte får sina
rättigheter uppfyllda. Men det finns också
en enorm gemenskap och massor med
fantastiska människor. Det är ett riktigt
coolt område. Jag tror att vi i Sverige ofta
underskattar hur mycket driftighet och talang som finns
i områden där ingen tar till
vara på den, säger Nadine
Flatt, projektledare för
Erikshjälpen Framtidsverkstad i Helsingborg.
När hon började arbeta i
området märkte hon snabbt det stora
musikintresset bland barn och ungdomar.
Att ordna musikworkshops blev därför en
av projektets första aktiviteter.
– Det finns inte så mycket meningsfulla
fritidsaktiviteter här, så det behövs något
för att fånga upp barnens potential och
kreativitet. De som kommer hit har inte
samma förutsättningar som många andra
barn, på grund av området de bor i. Det
skapar så klart jättemycket frustration.
Därför är det viktigt att skapa sammanhang där barnen verkligen får utrymme
att vara sig själva och att utvecklas, säger
Nadine Flatt.
Hon ser hur musikworkshopens deltagare får mer och mer självförtroende och
tar fler egna initiativ. Till exempel visar
det sig att Adem Binaku har skrivit en låt
hemma sedan förra musikworkshopen.
– Jag hittade ett beat på Youtube och så
gjorde jag en text och melodi till det, säger
han.
Jesper Lindberg uppmuntrar honom att
spela upp den och snart fyller låten hela
Framtidsverkstaden. Det uppstår spontan
dans och när refrängen hörs andra gången
är det flera som sjunger med. Leendet i
Adems ansikte växer.
– Den är jättebra, säger Jesper.
I samtal med vuxna blir bilden av Adolfsberg snabbt ganska dyster, liksom den

TEMA: FRAMTIDSVERKSTAD

bildtext

Framtidsverkstadens projektledare Nadine Flatt
har egna erfarenheter av hur olika man kan
uppleva ett bostadsområde. ”Jag har själv bott i
Rosengård, i Malmö, och fick många frågor om hur
jag vågade bo där. Jag undrade hur de ens kunde
tänka så om ett område där jag trivdes så bra.”

bild som ges i media. I samtal med
barn och ungdomar har bilden mer
färg och fler nyanser, där gemenskap
och utanförskap, stolthet och skam,
liksom trygghet och kriminalitet
samexisterar.
– Jag känner mig trygg här, förutom någon enstaka gång – det var
något som exploderade på gården
framför vår lägenhet. Men det finns
många bra människor i Adolfsberg,
säger Karim Jawad.
Han är väldigt engagerad i musikworkshopen och vill lära sig så
mycket det går om att skapa elektronisk musik.
– Vi har kostsam utrustning som vi
inte skulle kunna köpa själva och det
är många vuxna här. Att skapa musik
är något man kan ta med sig i livet,
ha nytta av och kanske kan det bli ett
jobb i framtiden, säger han och tillägger att det är bra att Framtidsverkstadens aktiviteter är gratis.
– Då kan alla vara med.
En bit bort, på skolan i Adolfsberg,
samlas ett Områdesnätverk som
Erikshjälpen Framtidsverkstad är
med och koordinerar. Där finns representanter från offentlig verksamhet,

civilsamhälle och näringsliv – som
alla verkar i Adolfsberg. Genom större
samverkan kan de satsningar som
görs i området få större effekt. På nätverksträffen diskuterar medlemmarna bland annat framtida evenemang
som kan bidra till att skapa en positiv
känsla i Adolfsberg.
– När ett område har fått en negativ stämpel tar det tid att tvätta bort
den. Det räcker inte att prata gott
om området, utan det måste hända
positiva saker. Många goda krafter
behöver samverka och det behövs
någon som håller i trådarna, därför
tror jag på det här projektet, säger Christer
Gustafsson, rektor
på F-9-skolan Vittra
Adolfsberg och en
av medlemmarna i
Områdesnätverket.
Christer är själv uppvuxen i
Adolfsberg och brinner för området.
Han berättar om de utmaningar som
finns på skolan, att många elever har
dåligt självförtroende och en känsla
av att de inte kommer lyckas. De kan
ha traumatiska upplevelser i bagaget
och det finns inte alltid någon vuxen i
deras närhet som kan hjälpa till med

läxor eller som uppmuntrar barnen
att satsa på skolan, för att sedan kunna välja sin framtid.
– Skolan har ett kompensatoriskt
uppdrag, den ska försöka kompensera för det som barnen inte får
på annat sätt. Här på skolan finns
vuxna som brinner för att eleverna
ska uppleva mycket, lära sig mycket
och få visa vad de kan. När eleverna
kommer innanför skolans väggar ska
de inte känna bara att de duger utan
också att de kan bidra. Det stärker
självförtroendet och gör att man växer, säger Christer Gustafsson.
Trots att Erikshjälpen Framtidsverkstad är något ganska nytt går
det redan att se vissa resultat bland
eleverna. Genom det goda samarbete som skolan har med projektledare Nadine Flatt har elever fått
nya tankar och upplevelser genom
workshops och samtal om framtid
och drömmar. Länkat till Framtidsverkstaden startade också skolan
ett projekt tillsammans med Riksidrottsförbundet, för att öka barns
rörelse och bygga broar till föreningslivet. Direkt efter skoltid fick eleverna
möjlighet att en dag i veckan delta i
basketträningar. Tanken var att efter
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Nya Framtidsverkstäder varje år
Hösten 2020 startas Erikshjälpen
Framtidsverkstad i Motala och de
kommande åren vill Erikshjälpen
starta minst tre nya Framtidsverkstäder per år.
– Satsningen i Helsingborg är över vår
förväntan, vi ser att
insatsen är rätt utifrån
de behov som finns och
vi lär oss mycket, säger
Birgitta Johansson, programchef för
Erikshjälpens arbete i Sverige.
Efter ett pilotprojekt i Lövgärdet, Göteborg, samt starten av Framtidsverkstaden i Helsingborg ser Erikshjälpen
vikten av att, i samverkan med barn,
föräldrar och andra aktörer, göra flera
insatser samtidigt i ett och samma
område för att skapa utveckling på
djupet. Erikshjälpen Second Hands butiker är redan i dag sociala plattformar
och därför är det naturligt att länka
arbetet i Erikshjälpen Framtidsverkstad till butikerna.

Esraa Alhassani och Selma Tilpsson gillar att skriva låttexter.
”Jag tycker att det är bra att Framtidsverkstaden har öppnat så att
det finns något att göra på fritiden”, säger Selma.

åtta veckor byta till badminton och
åtta veckor senare till någon annan
sport, men projektet fick pausas på
grund av coronapandemin.
Corona påverkade också andra
vår- och sommaraktiviteter kopplade
till Framtidsverkstaden. Språkkafé,
arbetsträning och andra aktiviteter
för vuxna fick skjutas fram. Livekonserten som musikworkshopens deltagare och eventgruppen hade planerat fick bli ett digitalt event, som en
podcast. Men många av aktiviteterna
för barn och ungdomar kunde ändå
genomföras ungefär som planerat, till
exempel ett graffitiprojekt, frågestunder med lokala förebilder, tillverkning
av t-shirts mot fördomar samt start
av en ledarskapsutbildning.
– Många andra organisationer
har tvingats stänga sin verksamhet
helt, men vi har nästan inte ställt in
någonting utan bara ställt om. Vi har
haft små grupper med max 15 ungdomar i taget och försökt vara mycket
utomhus. Många ungdomar har på
grund av corona haft mindre att göra
än vanligt, så därför har det känts
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extra viktigt att fortsätta verksamheten, säger Nadine Flatt.
Tillbaka på musikworkshopen börjar
klockan ticka mot slut. Jetmir Koci
har skrivit klart sin låttext så Jesper
Lindberg justerar mikrofonen i
sångbåset och Jetmir tar plats, rejält
taggad.
– Det är ett beat från Youtube,
förklarar han och inspelningen kör
igång.
Alla andra är kvar i rummet, tysta
men uppmuntrande. Efter två omtagningar sitter det.
– Ska vi lyssna? frågar Jesper.
Absolut! En euforisk känsla fyller
rummet, över att det som började
som några nerklottrade ord på ett
A4-papper nu blivit en riktig, inspelad låt. Att det som var litet blev
något stort.
TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: ÅSA DAHLGREN

Fotnot: Bilderna är tagna innan coronapandemins utbrott

Ökande ojämlikhet
bland barn
En rapport från Barnombudsmannen,
2018, pekar på att ojämlikheten bland
barn i Sverige ökar – och att barn väldigt sällan får göra sina röster hörda i
arbetet med att minska ojämlikheten.
Alla barn har samma rättigheter och
ska ha samma möjligheter att delta
i samhället, oavsett uppväxtort. Det
finns dock statistiska skillnader för
olika områden, till exempel gällande skolresultat och hälsa. Dessa
skillnader kan också visa på att barn i
olika utsträckning får sina rättigheter
tillgodosedda.

Så kan du hjälpa
Stötta arbetet för
barn i Sverige!
Ge en gåva som gör att fler barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda.
• Swisha till 900 92 83, 			
märk SVERIGE
eller swisha genom
att scanna qr-koden
• Ge en gåva på
erikshjalpen.se/ge
• Sätt in en gåva på
pg: 90 09 28-3 eller bg: 900-92 83

KRÖNIK A

HÅKAN GISELSSON
FOTO: ERIKA PERSSON/ERIKALINNEA.COM

Ålder: 42.
Bor: Lantligt, två mil norr om
Göteborg.
Familj: Närmaste familjen är min fru
Susanna och våra tre tonårsdöttrar.
Drömmer om: Att vi ska kunna umgås
normalt igen, utan påtvingad social
distansering. Och att Rögle ska ta
hem SM-guldet i hockey.
Gör: Programkoordinator på
Erikshjälpen, med särskilt ansvar för
Erikshjälpen Framtidsverkstad.

Ta barnens oro på allvar
Kan vuxenvärlden svika barnen värre än genom att
beröva dem deras drömmar och framtidstro?
Bris rapport för 2020, som fått titeln ”Hållbara liv”,
visar att många barn är oroliga för framtiden – både
för hur världen kommer att påverkas av globala kriser,
men också för den egna mer närliggande framtiden.
Kraven och konkurrensen i samhället har ökat och
därmed också stressen över att man måste lyckas
på olika områden. Det kan handla om allt ifrån att se
bra ut och vara socialt framgångsrik till att klara av
skolan och i förlängningen kunna leva det liv man
önskar.

Det är vi vuxna
som misslyckats
Fullföljda studier är en av de viktigaste faktorerna för
att komma in på arbetsmarknaden, få egen inkomst,
en bostad och ett självständigt liv. Samtidigt ser vi
att det fortsatt är många elever som inte tar sig in på
gymnasiet och att skillnaden mellan skolor är mycket
stor, vilket främst förklaras med den boendesegregation som vi har i Sverige i dag.
Möjligheterna att lyckas beror till stor del på var
man växer upp. Är det i ett område med tuffa förutsättningar och stora utmaningar så riskerar man att
hamna på efterkälken redan från start, vilket kan vara
svårt att kompensera längre fram.
Just därför har skolan även ett kompensatoriskt
uppdrag, som innebär att man ska arbeta med tidiga
insatser för att jämna ut de orättvisa livsvillkoren.

Tyvärr har många skolor svårt att klara detta uppdrag,
vilket drabbar både enskilda elever och i förlängningen hela samhället genom utanförskap, minskad tillit,
social oro, frustration och en befäst segregation.
Om man känner att det är kört och att dörren till
framtiden slagits igen, så finns det ändå en bakdörr
som alltid står öppen och lockar med löften om stora
och snabba pengar – den kriminella. Genom vårt
arbete har vi mött ungdomar som ser detta som en naturlig väg efter en misslyckad skolgång. Vi har också
mött dem som är beredda att sätta sina egna drömmar
på spel genom att sälja droger, eftersom familjens
behov är så akuta och de känner pressen att vara med
och bidra till försörjningen.
Det finns också barn och ungdomar som inte ser
någon utväg alls. De har gett upp hoppet om själva
livet. Under de senaste fyra åren har samtalen om
självmord till Bris ökat med hela 88 procent.
Varje barn som förlorar hoppet om framtiden är
ett misslyckande. Men det är inte barnen som har
misslyckats, det är vi vuxna. Vi måste börja lyssna
på barnen, se världen med deras ögon och ta deras
oro på allvar. Vi behöver också göra dem delaktiga i
de insatser som måste till. För barn kan, om de bara
får möjlighet och stöd. Därför startar vi Erikshjälpen
Framtidsverkstad på utvalda platser i Sverige, för att
därigenom möta behov bland barn och unga och utrusta dem så att de själva kan bli förändringsaktörer.
Vi tror nämligen att en förändrad värld är möjlig – där
barns drömmar får liv.

hakan.giselsson@erikshjalpen.se
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Svamp kan skydda
mot malaria
Varje år dör omkring 400 000 människor,
varav cirka 70 procent är barn under fem år,
av malaria.
Men kanske har forskare hittat ett ljus i
tunneln. Vid Viktoriasjön i Kenya har en ny typ
av svamp upptäckts i vissa malariamyggor
– en svamp som enligt forskarna besitter en
egenskap som gör att de myggor som bär på
den, inte kan smitta människor med malaria.
Forskarnas förhoppning är att man, genom
att sprida sporer från denna svamp i områden
med malariamyggor, skulle kunna minska
spridningen av malaria. Mycket ytterligare
forskning krävs dock för att ta reda på om det
är tekniskt möjligt att odla och sprida svampen i så stor skala.
KÄLLA: OMVÄRLDEN.

Fler testamenten till
ideella organisationer
Allt fler testamenterar till ideella organisationer, visar en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under 2019 skänktes
totalt 1,6 miljarder kronor via testamentesgåvor, vilket innebär en ökning med
40 procent jämfört med 2018. Charlotte
Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige,
tycker att det är positivt att fler har upptäckt
möjligheten att ge till en ideell organisation
även i samband med testamenten.
– Men bara 20 procent av svenskarna
skriver testamente i dag. Framöver hoppas
jag att fler börjar tänka på vad de vill efterlämna, och då ser möjligheten att inkludera
viktiga ändamål i sitt testamente, säger hon
i ett pressmeddelande.

Katastrofal situation för barn
i Myanmars flyktingläger
Var tredje barn i flyktinglägren i norra Myanmar har självskadebeteenden. Här
lever 60 000 barn under katastrofala förhållanden och många utsätts för övergrepp och känner stor hopplöshet. Det visar en kartläggning som Erikshjälpen
tillsammans med lokala partners har gjort.
Sedan 2011 har det pågått en väpnad konflikt i Kachin och norra Shanstaten
i Myanmar. 120 000 människor har fördrivits från sina hem och blivit internflyktingar, varav hälften är barn.
Erikshjälpen har tillsammans med lokala partnerorganisationer i Myanmar
gjort en kartläggning för att undersöka de här barnens situation. I rapporten
”Children under threat” vittnar barn om att de blir utsatta för våld, sexuell
exploatering, diskriminering och barnarbete.
– Den här situationen har pågått i nio år nu. De här barnen är osynliga för
omvärlden och ju längre detta pågår, desto mer signalerar vi till dem att det inte
finns något hopp om förändring, säger Peter Toftgård, internationell programchef på Erikshjälpen.
I rapporten föreslås en rad åtgärder för att skydda barnen och ge dem den
trygghet de har rätt till. I flyktinglägren behövs bland annat insatser för att
stärka familjer, avnormalisera våld mot barn och minska den utbredda narkotikaanvändningen. En förutsättning för att åtgärderna ska kunna göras är att
humanitära organisationer ges större möjlighet att arbeta i dessa områden.

2,8 miljoner
miljoner ekoodlare finns det i världen. Den typiska ekobonden är från
Indien, där odlar drygt 1,1 miljoner bönder ekologiskt. På andra plats
kommer Uganda med 210 000 ekoodlare och i Etiopien finns det
204 000 som odlar ekologiskt. De flesta av världens ekoodlare är småbrukare som odlar ekologiskt för att försörja sig och sina familjer, och
säljer sina grödor lokalt.
KÄLLA: NATURSKYDDSFÖRENINGEN

”Skolan är så omtyckt i vår
svenska folksjäl. Det är en
jätteviktig lärdom för mig, hur
viktigt det är med en alldeles
vanlig skola utan krusiduller.
Det är oslagbart.”
Utbildningsminister Anna Ekström (S) i en intervju i DN om beslutet att
inte stänga de svenska grundskolorna under coronapandemin.

10

SKANDINAVISKA LÄKARBANKEN 30 ÅR

”Man kan rädda liv
med enkla medel”
I 30 år har Skandinaviska Läkarbanken skickat läkare, barnmorskor
och andra vårdspecialister till samarbetssjukhus runt om i världen,
för att stödja och utbilda lokal vårdpersonal. Hundratusentals
patienter har fått hjälp och livsviktig kunskap har lämnats kvar.
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”Ofta kräver de livräddande operationerna inte speciellt mycket utrustning utan
de går att göra med väldigt basala resurser”, säger kirurg Torbjörn Eriksson som
gjort volontäruppdrag för Skandinaviska
Läkarbanken i flera olika länder, bland
annat Bangladesh där bilden är tagen.

En skicklig läkare i Tanzania är ett
av många exempel på betydelsen
av Skandinaviska Läkarbankens
insatser. Han hade egentligen bara en
enklare form av läkarutbildning, men
var mycket duktig på att operera.
– När jag träffade honom sa han att
allt han kan om kirurgi har han lärt
sig av utländska läkare som kommit
till sjukhuset. Då har kunskapen
stannat kvar och gör nytta även
när vi inte är där och jobbar, säger
Torbjörn Eriksson, kirurg
och styrelseledamot
i Skandinaviska
Läkarbanken.
Initiativet till
Skandinaviska
Läkarbanken togs av
tidningsmannen Lars Braw, tillsammans med Roland Nelsson och Göran
Ivarsson på Erikshjälpen, och tanken
var från början att skicka ut nypensionerade läkare i fält. Eftersom

Vi vet inte
när vi kan skicka
läkare igen
de hade pension behövde de ingen
lön och Läkarbanken skulle stå för
kostnader som resa och visum. Så
småningom blev det dock vanligare
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att yrkesverksamma läkare använder
sin semester eller tar tjänstledigt för
att göra volontäruppdrag.
Torbjörn Eriksson reste ut med
Skandinaviska Läkarbanken första
gången 2007, till Zambia. Sedan dess
har det blivit många fler volontäruppdrag, i olika länder.
– Skandinaviska Läkarbanken
jobbar i låginkomstländer, där allting
präglas av resursbrist – även sjukvården. Det finns otroligt få läkare
och sjuksköterskor sett till antalet
invånare och resursbristen gör att
man i hög utsträckning måste inrikta
vården på det akuta och allvarliga.
Det kan vara alltifrån att ta hand om
barn som är svårt sjuka i malaria till
livräddande operationer.
Ibland kan han känna frustration
över att människor dör eller lider
svårt av sådant som i den svenska
sjukvården hade kunnat behandlas.
Men ofta känner han det motsatta.
– När man är ute och jobbar i de
här miljöerna inser man att man kan
göra stor nytta för många patienter
med enkla medel, till exempel många
livräddande operationer. Det är fascinerande att det går att göra så mycket
med väldigt basal utrustning.
På senare år har kunskapsöverföring och utbildning blivit en tydligare
del av uppdraget för volontärerna
inom Skandinaviska Läkarbanken.
– Det sker oftast som lite mer
informell utbildning, att man jobbar

tillsammans och delar kunskap i det
praktiska arbetet för att den nationella personalen ska få fortbildning och
kunna fungera så bra som möjligt
i sitt jobb. Om vi kan lämna kvar
kunskap blir den så mycket mer värd
och kan komma fler till nytta, säger
Torbjörn Eriksson, som också vill
understryka att kunskapsutbytet är
ömsesidigt:
– Det är väldigt roligt att möta
kollegor som har helt andra erfarenheter, jag lär mig minst lika mycket
av dem som det jag har möjlighet
att dela med mig av. Det är väldigt
utvecklande för mig både som människa och läkare.
Tillsammans med Rotary Doctors har
Skandinaviska Läkarbanken 500 läkare och annan vårdpersonal som är
villiga att åka ut och göra volontärinsatser. Varje år brukar Skandinaviska
Läkarbanken skicka runt 50 personer
på uppdrag som är från tre veckor till
tre månader. Just nu kan dock ingen
resa ut, på grund av coronapandemin.
– Vi fick ta hem de personer som
var på uppdrag när pandemin bröt ut
och sedan dess går det
rent praktiskt inte att
resa. Vi vet inte heller hur utvecklingen
av coronasituationen
kommer att fortsätta i
de länder där våra samarbetssjukhus finns, säger Johanna

Larsson, barnläkare och ordförande
för Skandinaviska Läkarbanken.
Hon berättar att coronakrisen
påverkar samarbetssjukhusen på
många sätt. Färre patienter söker
vård och eftersom sjukhusen är
beroende av patientavgifter innebär
det ekonomiska problem. Det är
också svårt och dyrt att få tag i den
skyddsutrustning som behövs för att
behandla eventuella patienter med
covid-19.
– Därför har vi gjort en jubileumsinsamling för att stötta sjukhusen
ekonomiskt. Vi vet inte när vi kan
skicka läkare igen, så det känns
jättebra att i alla fall kunna göra en
insamling. Erikshjälpen dubblade
den insamlade summan så totalt
blev det drygt 92 000 kronor.
Sedan Skandinaviska Läkarbanken
startades den 8 juni 1990 har läkare
och annan vårdpersonal gjort motsvarande 7 000 arbetsveckor i volontärinsatser. Många uppdrag har
varit planerade, andra mer akuta, till

exempel efter folkmordet i Rwanda,
jordbävningen på Haiti och jordbävningen i Indonesien. I framtiden vill
Skandinaviska Läkarbanken kunna
bidra vid fler akuta händelser.
– Organisationen för katastrofinsatser är något vi behöver utveckla
och vi är i startgroparna för det,
säger Johanna Larsson.
Skandinaviska Läkarbanken vill
också jobba mer strategiskt med
något färre samarbetssjukhus, för att
bidra till mer djupgående utveckling.
– Istället för att skicka fyra uppdrag till tre platser på ett år är det
kanske mer effektivt att skicka tolv
till samma plats. Framöver kommer
vi jobba mer med att hitta balansen
mellan att vara en hands on-organisation och att jobba mer långsiktigt
och projektbaserat. Vi vill att det vi
gör ska ha hög kvalitet men vi vill
samtidigt kunna vara snabba när det
krävs, säger Johanna Larsson.

BARNS RÄTTIGHETER
STÄNGER INTE NER

TEXT: SOFIA DENZLER
FOTO: SKANDINAVISKA LÄKARBANKEN,
ARKIV

FOTO: JESPER ANHEDE

För alla barns rätt
till hälsa, skola och
trygghet
Kunskap kan göra stor skillnad i vården. Efter att sjuksköterskorna som möter
barn på Nkingasjukhuset i Tanzania fått djupare kunskap och förståelse om
barns rättigheter, hur barn upplever smärta och hur man kommunicerar med
barn har barnpatienterna fått ett bättre bemötande och en säkrare vård.

SKANDINAVISKA LÄKARBANKEN
Samverkar med barnrättsorganisationen Erikshjälpen och Rotary
Doctors. Målsättningen är att utifrån en kristen livssyn arbeta för att
människor i låginkomstländer ska
ha tillgång till hälso- och sjukvård
anpassad efter sina behov.
Skandinaviska Läkarbanken skickar
ut medicinsk personal som gör
volontäruppdrag på samarbetssjukhus i olika delar av världen. Vissa

I länder med fattigdom,
bristande sjukvård och människor
på flykt blir pandemin förödande.
Världens Barn ger stöd till alla
barns rätt till hälsa, skola och
trygghet. Stöd för barnen, när
samhället stänger ned. Ett
uppdrag som just nu är viktigare
än någonsin.

uppdrag innebär också akutinsatser vid katastrofer.
Skandinaviska Läkarbanken arbetar
även för att höja kunskapen och
medvetenheten om behovet av
medicinska insatser i låginkomstländer samt med att samla in pengar som bland annat används för att
täcka volontärläkarnas kostnader
för resor och visum.

Var med oss och gör skillnad!
Gå in på varldensbarn.org
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