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Barnkonventionen 30 år 
Appen som motiverar ungdomar i riskzon

Krönika: Lyssna till barnet i dig
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klädkonsumtion – 

vänd och 
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”Vuxna vet inte alltid bäst"
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Erikshjälpen är en barnrättsorganisa-
tion som utifrån barnkonventionen 
kämpar för att barn som lever i fattig-
dom och utsatthet ska få ett bättre liv, 
både nu och i framtiden.

Arbetet pågår i 17  länder, inklusive 
Sverige, tillsammans med ett 70-tal 
lokala partnerorganisationer och med 
fokus på barns rätt till utbildning, hälsa, 
trygghet och skydd samt fritid.

Barnen och deras familjer involveras 
och de är själva med och förändrar sin 
vardag, nu och framåt. Erikshjälpen 
startades av Erik Nilsson när han själv 
var ett barn.
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BARNKONVENTIONEN 30 ÅR: Ett  
verktyg för att påverka

BARNEN SOM FORMAR FRAMTIDEN:  
"Vuxenvärlden har inget annat val än att lyssna"

KRÖNIKA: Lyssna till barnet i dig - vad  
drömmer det om? 

DOUG SEEGERS PÅ JULTURNÉ: "Musik för 
mig är terapi" 

NYFIKEN PÅ: Jonathan Ekros tänker nytt  
för att nå fram till Arabys ungdomar
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Hur starka axlar har ett barn? Frågan 
ställs ofta om den svenska flickan Greta 
Thunberg. På ett drygt år har hon blivit 
superkändis och nobelpriskandidat. 
Hon är beundrad aktivist, miljöprofet 
och maktfaktor, men också hånad och 
förlöjligad. Utan minsta tvekan utmanar 
hon vår tids främsta politiska ledare. Ena 
stunden är hon världens räddare, för att 
nästa stund pekas ut som tillväxtens 
främsta fiende.

På Erikshjälpen blir vi sällan förvånade 
över barns förmågor. Erik Nilsson var 
själv barn – sjuk och mobbad – när han 
påbörjade en livsgärning som skulle för-
ändra världen för hundratusentals andra 
barn. Nöden och glöden i hans hjärta var 
densamma som Gretas. 

Just nu är Greta i centrum. Men hon 
är långt ifrån ensam. Vi ser samma 

energi hos många barn i vårt 
globala arbete. Barn 

kan, sannerligen!            
I denna tidning 
får ni möta några 
av dessa fantas-

tiska hjältar. 

Hur starka axlar har då ett barn? Väldigt 
starka! Framför allt tillsammans med 
andra barn. Vi är så imponerade över de 
stordåd som utförs genom våra barngrup-
per. Samtidigt skaver stoltheten när barn 
tvingas bli vuxna i förtid. Det är inte ett 
barns uppgift att bära världens bekym-
mer! Greta borde plugga och träffa vänner 
i stället för att demonstrera och propage-
ra. Hennes kamp är vuxenvärldens svek 
och misslyckande. 

Antagligen har det gått så långt att 
endast ett barns arga, förtvivlade röst 
kan få vuxenvärlden att förstå. All heder 
till Greta och hennes modiga systrar och 
bröder över hela världen. Erikshjälpen vill 
också i fortsättningen lyfta er och ert en-
gagemang. Men vi andra måste också ta 
vårt ansvar. Vi måste lära oss mer, prata 
mindre och göra mer.

Jag stavar ofta på citatet från Ban Ki-
moon, FN:s tidigare generalsekreterare: 
”Vi är den första generationen som kan 
utrota fattigdomen, och den sista som 
kan bekämpa klimatförändringarna.” 

Precis just här, i skärningspunkten mel-
lan hopp och hållbarhet, avgörs människ-
ans öde och världens framtid. 

Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se

14



3

INBLICK

Ruslan Om Ruslan Gutu fick välja en magisk 
superkraft skulle han vilja ha förmågan 
att resa i tiden och uppleva hur människor 
levde för länge, länge sedan. Han är tio år 
och går i fjärde klass på en skola i Stefan 
Voda, Moldavien. 
Ruslan drömmer också om att bli fotbolls-
spelare och visar glatt hur han kan snurra 
en boll på pekfingret, nästan som Lionel 
Messi – en fotbollsspelare som både han, 
hans lillebror, pappa och farfar beundrar. 

Skolan där Ruslan går är med i projektet 
Inspire, som drivs av Erikshjälpens partner 
CRIC. Syftet med projektet är att stärka 
barns rättigheter inom skolans värld, för 
att skolan ska bli tryggare och mer inklu-
derande.

Men jag tror inte att Messi hinner träffa sin 
familj så mycket. Och om jag skulle behöva 
välja mellan en fotbollskarriär och familj 
skulle jag välja nummer två.

INNEHÅLL 4.2019
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Det är 30 år sedan FN antog barnkon-
ventionen, för att ge barn starkare 
skydd och rätt att få sina behov tillgo-
dosedda. Sverige skrev under konven-
tionen 1990 och från januari 2020 blir 
den svensk lag.

– Nästa år tror jag att vi kommer få 
se att fler beslut som rör barn prövas 
mot konventionen. Det ger barnen ett 
stärkt rättsligt skydd, säger Birgitta 
Johansson, programchef för Eriks-
hjälpens Sverigeavdelning.

Sedan FN:s konvention om barnets 
rättigheter antogs 1989 har mycket 
blivit bättre för barn runt om i värl-
den. Till exempel överlever fler barn 
sin femårsdag och fler har tillgång till 
kostnadsfri grundskola.

196 stater har ratificerat, det vill 
säga bestämt sig för att följa, barn-
konventionen, men det betyder inte 
alltid att den efterföljs i praktiken. Att 
ett land undertecknat barnkonven-
tionen ger dock möjligheter att ställa 
krav på regering och makthavare, 
både för organisationer som Eriks-
hjälpen och invånare i landet.

– Rättigheterna i barnkonventio-
nen kan inte ifrågasättas, egentligen. 
Oavsett i vilket land vi jobbar kan 

vi gå tillbaka till barnkonventionen 
och säga ”så här står det, det här är 
vi överens om”, säger Peter Toftgård, 
programchef för Erikshjälpens inter-
nationella avdelning.

Utan barnkonventionen hade 
makthavare och beslutsfattare kun-
nat avfärda Erikshjälpens krav på till 
exempel gratis skola som något som 
en svensk organisation tycker. Med 
barnkonventionen blir skolfrågan – 
och alla andra behov som barn har – 
något som världens regeringar måste 
förhålla sig till.

Erikshjälpens uppdrag är att 
bekämpa fattigdom och utsatthet ge-
nom att förverkliga barns rättigheter. 
Barnkonventionen har en central roll 
i arbetet och är viktig både vid plane-
ring av insatser, för att se helhetsper-
spektivet kring barns situation och 
som verktyg för påverkansarbete.

Erikshjälpen arbetar också med 
att öka kunskapen om barns rättig-
heter, både hos barn och vuxna. När 
barnkonventionen blir svensk lag tror 
Birgitta Johansson att det kommer 
behövas fortsatta kunskapshöjande 
insatser för att svenska myndigheter 
verkligen ska tänka in barns rättighe-
ter i processer och beslut. 

– Det finns många barn i utsatta 
livssituationer i Sverige som i dag 
inte får sina rättigheter tillgodosedda. 
Det saknas tydlig lagstiftning gäl-
lande vissa grupper av barn som kan 
behöva stöd, till exempel barn till fri-
hetsberövade föräldrar där vi bedriver 
påverkansarbete för att barnen ska få 
det de har rätt till, säger hon. 

TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: PREDA VISAN

Barnkonventionen fyller 30

Tv-tips!
Lär dig mer om 

barnkonventionen i 
UR:s serie Rättig-

hetsbärarna. Finns 
på UR play.

Så firar Erikshjälpen 
att barnkonventionen 
fyller 30

20-21 november är Erikshjälpen 
med och arrangerar en barnrätts-
konferens i Jönköping.

20 november blir det festligt 
mingel på Erikshjälpens huvud-
kontor i Huskvarna, med under-
hållning, aktiviteter och högtidstal 
av landshövding Helena Jonsson.

23 november ordnas massor av 
roliga gratisaktiviteter för barn i 
Huskvarna Folkets Park, Erikshjäl-
pen är en av arrangörerna.
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En värld full 
av Gretor 

TEMA:  ATT SKAPA MOTSTÅNDSKRAFTTEMA: BARNEN SOM FORMAR FRAMTIDEN
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Barnkonventionen fyller 30

Ali bestämde sig för att bryta tystnadskulturen kring våldtäkter mot 
flickor i Marsabit i östra Kenya. Sohagini och Asha i Indien vägrade 
acceptera att deras vän skulle bli bortgift och fick hennes mamma att 
tänka om. Durgesh kämpar för att alla barn i hans by ska få utbildning.

I en tid då hela världen vet vem Greta Thunberg är, vet vi att hela 
världen är full av Gretor. Av barn som trotsigt står upp mot en passiv 
vuxenvärld, fast beslutna om att åstadkomma förändring.  
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i barn borde inte be-
höva göra det här. Men 

eftersom de flesta vuxna 
inte gör någonting är vi 

tvungna.” 
Greta Thunberg på Twitter, 

2019. På drygt ett år har hon gått från att 
vara en okänd svensk niondeklassare till 
att bli en av världens mest inflytelserika 
personer. Det som började med en ensam 
protest utanför riksdagshuset i Stock-
holm, har blivit en global rörelse som varje 
fredag samlar tusentals klimatstrejkan-
de skolelever i över hundra länder. Hon 
har seglat över Atlanten, talat inför FN:s 
generalförsamling och mött USA:s tidigare 
president Barack Obama, inte bara en utan 
två gånger. 

Hennes budskap är tydligt: Ingen är för 
liten för att förändra världen. 

 – Barn är mycket rakare, mycket mer 
pang på. De säger som det är rakt ut, på ett 
sätt som vi vuxna oftast inte gör. Samtidigt 
som Greta och det hon gör på ett sätt är 
exceptionellt, förkroppsligar hon också 
Erikshjälpens djupaste övertygelse om 
att barn kan och om den kraft 
som kan uppstå när barn får 
göra sina röster hörda. Alla 
barn kan kanske inte göra 
som Greta, men det finns ab-
solut många Gretor runt om i 
världen, säger Marianne Stattin 
Lundin, koordinator på Erikshjälpens 
internationella programavdelning.

I Sverige får barn tidigt lära sig att 
uttrycka sina åsikter, att debattera och 
argumentera för sin sak. På många andra 
håll i världen ser verkligheten helt annor-

lunda ut. En verklighet där de i princip är 
röstlösa, i händerna på en vuxenvärld som 
inte alltid har deras bästa för ögonen. 

Ändå säger Ali Wambille, 18 år från 
Marsabit i Kenya, att han inte tror att 
någonting är omöjligt. Inte så länge man 
verkligen vill förändra det man tycker är 
fel. Och det är precis vad han har gjort. 

Det började 2013, när Ali var 13 år och 
blev medlem i den barnrättsgrupp som 
drivs av Erikshjälpens partnerorganisation 
Food for the hungry. När Ali fick undervis-

ning och kunskap om barns rättigheter, 
väcktes något i honom. Ett starkt driv 
om att bli en röst för de barn som ingen 
har. Han blev snabbt utsedd till gruppens 
ordförande och den första orättvisan han 
bestämde sig för att bekämpa var det fak-
tum att barn med funktionsnedsättningar 
inte anses ha rätt att gå i skolan. 

– Barn med särskilda behov anses vara 
en belastning för familjen, till och med 
ett tecken på förbannelse. Det är ett så 
föråldrat synsätt men trots det hindrar det 
fortfarande många barn här från att få gå i 
skolan, säger Ali.

Tillsammans med barnrättsgruppen 
beslutade han att kartlägga vilka barn 
det handlade om. De lyckades identifiera 
tolv barn i olika byar. Nästa steg blev att 
rapportera det till den lokala regeringsre-
presentanten. 

– Jag visste inte alls hur det jag sa skul-
le tas emot, jag visste bara att jag själv var 
övertygad om att de här barnen behövde 
få samma rättigheter tillgodosedda som vi 
andra. 

Till Alis glädje togs budskapet på allvar. 
Den lokala regeringsrepresentanten åkte 
själv ut till byarna och bekräftade barn-
rättsgruppens bild. Han kallade sedan till 
möten för att diskutera de berörda barnens 
situation och behov av skolgång. 

– Åtta familjer har hittills valt att skriva 
in sina barn i skolan, berättar Ali. 

Att bli lyssnad på av en vuxen, som dessut-
om befann sig i en hög, överordnad posi-
tion, stärkte Alis självförtroende och tro på 
att han som ung faktiskt kunde förändra 
sådant han ansåg var fel. Hans engage-
mang för barns rättigheter fortsatte. Nästa 
stora problem som han identifierade var 
att det ofta förekom våldtäkter och överfall 
mot flickor i området.

Enligt den kulturella traditionen är det 
byns äldste som har mandat och ansvar 
att agera när det händer, men när Ali 
förstod att flickor blev utsatta utan att 
förövaren ställdes till svars, utan snarare 
skyddades, mobiliserade han återigen 
medlemmarna i barnrättsgruppen för att 
ta frågan till polisen.

– En flicka blev våldtagen när hon valla-
de familjens får och getter. Hon kom grå-
tande hem till sin mamma och berättade 
vad som hade hänt och mamman anmälde 
det till äldste i byn. Men de gjorde ingen-
ting utan ville istället tysta ner det. Då gick 
vi till polisen. Efter tre dagar hade de gripit 
gärningsmannen och i rätten dömdes han 
till femton års fängelse.

Tre månader senare hände samma sak 

Barn som aktörer

V
Enligt barnkonventionen 
har alla barn rätt att bilda 
sina egna åsikter samt rätt 
att fritt uttrycka dem och få 
dem beaktade i alla frågor 
som berör dem. 

Genom att ge barn kunskap 
om sina rättigheter och 
skapa arenor för dem att 
framföra sina åsikter, är 
Erikshjälpens mål att barnen 
ska få möjlighet till inflytan-
de över sin situation. 
I dessa forum förmedlar 
Erikshjälpen, genom lokala 
partners, också annan kun-
skap som är viktig för barns 
utveckling inom områden 
som hälsa, hygien och sex 
och samlevnad.

De äldste i byn varnade 
mig för att jag såg till att 

männen hamnade i fängelse
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bildtext

igen och även denna gång agerade 
Ali, uppbackad av barnrättsgruppen, 
och kontaktade polisen. Gärnings-
mannen greps och dömdes till fängel-
se. Och historien upprepade sig ännu 
en gång – då med en gärningsman 
högt uppsatt inom sjukvården som 
visade sig ha utsatt en rad barn för 
övergrepp.

Genom sitt engagemang lyckades 
Ali och hans barnrättsgrupp inte 
bara få tre brottslingar dömda. Deras 
engagemang gjorde också att den 
allmänna attityden till våldtäkter mot 
flickor började förändras och i dag 
förekommer det inte alls i lika stor 
utsträckning som tidigare. 

– De äldste i byn varnade mig för 
att jag såg till att de här männen 
hamnade i fängelse. Visst kostade 
engagemanget på och visst kände jag 

mig rädd ibland, men jag visste samti-
digt att jag inte stod ensam i det. Alla 
medlemmar i barnrättsgruppen stod 
bakom mig och också den lokala re-
geringsrepresentanten och persona-
len på Food for the hungry. Jag kände 
mig stärkt och motiverad av det.

I barnrättstermer pratar man om 
begrepp som rättighetsbärare och 
skyldighetsbärare. Barn är bärare 
av en rad rättigheter, vuxenvärlden 
bärare av en rad skyldigheter. Barn 
kan utkräva sina rättigheter – men 
det är de vuxnas skyldighet att se till 
att de uppfylls.

Att bara få chans att göra sin röst 
hörd är därmed inte hela lösningen. 
Något som inte minst Greta Thunberg 
gett uttryck för i stunder av förtviv-
lan. För vad spelar hennes röst för 

roll när utsläppen ändå inte minskar? 
Och vad hade Ali haft för sin kamp 
för våldtäktsoffer i Kenya om poliser-
na som han anmälde till lyssnat men 
sedan inte agerat?

–  Det måste finnas en vuxenvärld 
som hör och ser vad de här barnen 
säger, som bestämmer att det de 
lyfter är viktigt och därmed tar det till 
sig. Så frågan för oss i vuxenvärlden 
är hur vi kan skapa en miljö där det 
blir möjligt för  barn att komma fram, 
säger Marianne Stattin Lundin.

250 mil öster ut, i Indien, jobbar Eriks-
hjälpen för att göra just det genom 
barnparlament. Här får barn redskap 
och förutsättningar att driva föränd-
ringsprocesser – från köksbords- till 
samhällsnivå. 

– I det indiska samhället har barn 

“Jag visste inte alls hur det jag sa skulle tas emot, jag visste bara att jag själv 
var övertygad om att de här barnen behövde få samma rättigheter tillgo-
dosedda som vi andra”, säger Ali Wambille. Han var bara tretton år när han 
började kämpa för barns rättigheter i sin hemby Kargi i Kenya. 
FOTO: FOOD FOR THE HUNGRY

TEMA: BARNEN SOM FORMAR FRAMTIDEN



8

inte alls samma status som i många 
europeiska länder. Många utsätts 
för övergrepp; fysiska, sexuella och 
känslomässiga. Genom barnparla-
menten får barnen en plattform, ett 
forum där de får synas och ta plats 
och där de kan göra sina röster hörda, 
säger Durgesh Bare. 

Han är 18 år och läser i dag på 
universitet i Khandwa. Hemma är 
dock fortfarande den lilla byn Roshia, 
där han som tioåring blev medlem i 

det då nystartade barnparlamentet. 
Durgesh, den sprallige och busige 
killen som hellre lekte än satt still i 
skolbänken, fick genom barnparla-
mentet förståelse för hur viktigt det 
är att utbilda sig. Och plötsligt var det 
han, som i rollen som parlamentets 

utbildningsminister, begav sig hem 
till familjer för att övertyga dem om 
att skicka barnen till skolan.

Han lyckades. Och hans engage-
mang tog honom snart från by- till 
distrikts- och delstatsnivå, där han 
fick bli en del av de barnparlament 
som finns på högre nivåer. 

Framgången skulle ha kunnat ge 
honom hybris, men i stället säger 
han själv att det var på bynivå han 
kände att han kunde göra störst 
nytta. Det är också där, i sin hemby, 
som han valt att stanna kvar istället 
för att som många andra studenter 
flytta till den större studentstaden. 
Vid sidan av sina egna studier guidar 
och handleder han de barn som nu är 
aktiva i byns barnparlament och han 
driver även ett lärocenter för barn 
som behöver extra stöd för att klara 
av den vanliga skolan. Tillsammans 
med två andra engagerade ungdomar 
undervisar han barnen regelbun-
det efter skoltid. Som ett resultat är 
inskrivningen bland bybarn i skolan 
hundraprocentig och annars vanliga 
avhopp icke existerande. 
– Inget barn i min by ska behöva för-

bli outbildat, därför gör jag det här. Att 
jag fått vara en del av barnparlament 
har påverkat mig enormt mycket 
som person. Det här är mitt sätt att ge 
tillbaka, säger Durgesh.

Barnparlament som forum är fort-
farande i sin linda i Indien, men där 
de finns spelar de en avgörande roll. 

– Genom dem får barnen den platt-
form de annars saknar, en plattform 
där de kan få vuxenvärlden att förstå 
vilka rättigheter ett barn har. Det blir 
ett forum där barnen kan enas, stärka 
varandra och tillsammans höja sina 
röster så att vuxenvärlden inte har 
något annat val än att lyssna, säger 
Durgesh.

 
Precis så var det när 15-åriga Binuta 
Hembrom hotades av bortgifte. Då var 
det just hos sitt barnparlament hon 
såg sin räddning.

– Min mamma är änka och att 
gifta bort mig var för henne ett sätt 
att säkra min framtid. Men när hon 
berättade för mig om sina planer blev 
jag otroligt upprörd. Jag såg framför 
mig hur jag skulle tvingas sluta sko-
lan medan alla mina vänner skulle 

 Nu vet vi 
att vi tillsammans 
kan åstadkomma 
förändring

"Vi är otroligt stolta över att vi lyckades få 
Binutas mamma att förstå", säger Asha 
Hembrom (t v) och Sohagini Soren (t h). När 
deras vän Binuta Hembrom skulle giftas 
bort agerade de direkt. FOTO: HCDI
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Jobbar för högstadium
I ett internflyktingläger i Myanmar 
frågade sig eleverna varför det inte 
finns något högstadium? Få i lägren 
har råd med internat så många barn 
slutar skolan efter mellanstadiet.
18 elever gick till rektorn för låg- och 
mellanstadiet som tog frågan vidare. 
Finansieringen är nu löst och skolan 
väntar på ett myndighetsbeslut –  
sedan kan högstadiet öppna 2020.
 
Står upp för tjejerna
På en skola i Gogounou, Benin, har 
runt tolv tjejer per läsår blivit gravida 
och tvingats sluta skolan. Senaste 
läsåret var det bara tre och flera tjejer 
som tidigare slutat är tillbaka.

Barnrättsgruppen i Gogounou 
har jobbat hårt för detta. Gruppen 
samlas varje vecka för att gå igenom 
kränkningar mot barns rättigheter 
som de fått kännedom om och sedan 
vidta åtgärder – som att prata med 
föräldrar eller borgmästaren.
 
Hon får fler att våga tycka
Få lärare och makthavare i Moldavien 
lyssnar på unga. Det upplever Aisu 
Isacov, 18, elevrådsordförande på sin 
skola. När hon deltog i ett projekt hos 
Erikshjälpens partner CRIC, kände 
hon för första gången att 
hon fick uttrycka sin 
åsikt. Aisu började 
sedan engagera sig 
på sin skola.

Nu tar elevrådet 
upp sådant som 
eleverna – inte lärar-
na – tycker är viktigt. 
Anslagstavlan där “dåliga” 
elever hängdes ut har plockats bort. 
Varje månad ordnar Aisu också en 
ungdomsklubb.

Så kan du hjälpa

GE BARN EN RÖST
Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt.
Genom att ge en gåva till Erikshjäl-
pens arbete med barnparlament och 
barnrättsgrupper är du med och ger 
fler barn en röst!
 
• Swisha en gåva till 900 92 83, 
 märk RÖST
• Ge en gåva via vår hemsida: 
 erikshjalpen.se/rost
• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3  
 eller bg: 900-9283

fortsätta sin utbildning, säger Binuta 
och fortsätter: 

– Jag har fått lära mig om vilka rät-
tigheter ett barn har och visste att jag 
faktiskt har rätt att säga nej. Därför var 
det helt självklart för mig att dela min 
situation med medlemmarna i mitt 
barnparlament. Jag kände mig helt 
trygg i att de skulle kunna rädda mig. 

Sohagini Soren, 16, agerade direkt. 
– När Binuta berättat om sin mam-

mas planer bestämde vi oss för att vi 
skulle gå och prata med henne. Jag 
kände verkligen Binutas smärta. 

Enade och med stort självförtroende 
sökte Sohagini tillsammans med bland 
annat Asha Hembrom upp Binutas 
mamma. De argumenterade för Binutas 
rätt att fortsätta i skolan, för att ingen 
ska gifta sig innan man fyllt 18 och för 
varför det inte är rätt att tvinga någon 
till giftermål. 

Det tog en hel månad, men till slut 
ändrade sig Binutas mamma. Planerna 
på bortgifte avstyrdes och Binuta går 
kvar i skolan. 

– Vi är otroligt stolta över att vi 
lyckades få Binutas mamma att för-
stå. Nu vet vi att vi tillsammans kan 

åstadkomma förändring, säger Asha 
Hembrom.

Lika mycket som det är Erikshjälpens 
uppdrag att som barnrättsorganisa-
tion stärka barnen så att de kan göra 
sina röster hörda, lika mycket handlar 
uppdraget om att få vuxenvärlden att 
förändra sin syn på barn och öka dess 
förståelse för varför barnens perspek-
tiv behöver komma fram. 

– I de kulturer där barnen har en 
väldigt låg status handlar vår yr-
kesskicklighet om att kunna lyssna in 
kulturen, så ett frö och få det att växa 
utan att det ses som ett hot. Och även 
om vi i Sverige har kommit mycket 
längre i vår syn på barn och barns 
deltagande, vet vi att det även här finns 
röster som inte tycker att barn bör tas 
på särskilt stort allvar. Det hat som 
Greta Thunberg delvis blir utsatt för är 
ju ett tydligt exempel på det. Så även 
här behöver vi vuxna blir bättre på att 
verkligen värdesätta och agera på det 
barn säger. För vi vet inte alltid bäst, 
säger Marianne Stattin Lundin. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN

“Inget barn i min by ska behöva 
förbli outbildat”, säger Durgesh 
Bare. 18 år gammal driver han, 
vid sidan av sina universitetsstu-
dier, ett lärocenter i sin hemby 
för att hjälpa de barn som 
behöver extra stöd för att klara 
av skolan. FOTO: HCDI

TEMA: BARNEN SOM FORMAR FRAMTIDEN

Fler unga som tar 
kampen för andra unga



10

Erikshjälpen mötte 
jämställdhetsministern
Barn med en frihetsberövad förälder måste få 
stöd i sin situation – och stödet måste vara 
detsamma oavsett var i landet barnet finns. 
Med det budskapet mötte Erikshjälpen tillsam-
mans med Räddningsmissionen och Bufff i 
oktober jämställdhetsminister Åsa Lindhagen 
(MP).
“Åsa Lindhagen uttryckte att det var väldigt 
värdefullt att få ta del av vår kunskap och vår 
erfarenhet”, säger Birgitta Johansson, chef för 
Erikshjälpens Sverigeavdelning (t.h. i bild). 

Familjer börjar om efter cyklonen 

Center förebygger 
sjukdom

Hon hann få ut sina tre barn och en 
filt ur huset innan det kollapsade, till 
följd av cyklonen Idais framfart över 
Mocambique i våras. Hela byn ödela-
des och familjen förlorade i stort sett 
allt de ägde. Tack vare stöd från  

Erikshjälpen har Rosas familj, och 
flera andra familjer, fått mat och hjälp 
att bygga upp livet på nytt. De har 
också fått kunskap för att bli bättre 
rustade för framtida naturkatastrofer.  

Att kunna ta en dusch och tvätta sina 
kläder i maskin. Tack vare det nya 
hygien- och aktivitetscentret i Tudor 
Vladimirescu, Rumänien, har invånarna 
äntligen goda förutsättningar att sköta 
sin hygien, vilket förebygger sjukdomar 
som många barn tidigare drabbats av. 
Tillsammans med organisationen FCE 
arbetar Erikshjälpen för att förändra 
situationen för romer i området. Det 
nya centret är en insats.

9 av 10
barn tycker att vuxna borde lyssna mer 
på barnen i arbetet med att förebygga 
våld mot barn. Det visar rapporten 
Small Voices Big Dreams, där 5500 
barn från 15 länder deltagit.

Erikshjälpens Fredrik Hagelvik och Johannes 
Norberg har under hösten släppt nya Ungagerad 
Podcast, som handlar om ungt engagemang och 
Erikshjälpens arbete. Du hittar den bland annat i 
Podcaster-appen och på Spotify.

”Ungagerad Podcast är för dig 
som är ung, som känner dig 
ung eller önskar att du 
vore ung och dessutom 
vill förbättra din om-
värld. In och lyssna!”

Några höns 
under granen?
En julklapp kan faktiskt förändra liv. 
På erikshjalpen.se/jul kan du köpa 
höns, getter och andra 
hållbara gåvor som 
ger fattiga familjer i 
bland annat Kenya 
och Burkina Faso 
nya försörjnings-
möjligheter 
– så att barn 
får växa upp 
i trygghet 
med hopp om 
framtiden. Du 
får själv ett fint 
gåvobevis att ge 
bort!

FO
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Hemma hos min farmor och farfar fanns 
det ett bord med vackra och värdefulla 
saker. Det var pärlplattor, teckningar och 
produktioner från trä- och syslöjd. Saker 
som jag och mina bröder gjort och gett i 
present vid födelsedagar och julaftnar. En 
gång när min farmor fyllde år hade jag 
inget att ge. Det fick bli en femkrona. För 
den köpte hon en liten porslinstupp som 
fick sin bestämda plats på presentbordet. 

Som barn blev jag mött med respekt. Min 
person och mina åsikter fick utrymme. Vid 
köksbordet fick jag argumentera för min 
sak. Varför skulle vi äta djuren? Hade inte 
de också rätt till ett drägligt liv? 

I den lilla missionsförsamlingen fick jag 
en plattform och blev tagen på allvar. Var-
för skulle vi bara sjunga i kyrkan, kunde vi 
inte dansa också?

Som vuxen kan jag se att jag stundtals var 
naiv och svartvit. Men det naiva pekar mot 
hopp. Det svartvita mot en längtan efter 
det moraliskt rätta.
 

Barn bär på drömmar. Drömmar som ris-
kerar att förloras om de inte får näring.
I Erikshjälpens arbete med barnparlament 
och barnrättsgrupper har vi under lång tid 
sett hur barn drivit förändringsprocesser 
som fått ge liv åt massor av flickors och 
pojkars drömmar. Som gett dem tillgång 
till utbildning, sjukvård och skydd mot 

övergrepp. Barnen har höjt sina röster – 
för att någon velat lyssna. För att någon 
sagt att de är betydelsefulla. Vid sidan om 
barnen har det funnits de som sett och 
uppmuntrat. Så som mina farföräldrar och 
andra i min omgivning gjorde med mig. 

När vi i dag får uppleva hur en våg av 
unga över hela världen ställer sig upp och 
kräver sina rättigheter, är vi många som 
tittar på och känner en gnista av hopp för 
kommande generation. Men vi får inte 
låta det stanna där. Vi måste påminna oss 
om att det är vi som är vuxna som faktiskt 
kan se till att deras rättigheter uppfylls. 
Vi behöver delta i deras kamp. Vi kan inte 
stanna i vår bekvämlighet och peka på det 
vi gör, vi måste våga se på det vi inte gör 
än och ta ett steg till. Inspireras av de unga 
att våga göra de obekväma förändringarna, 
även om det tar emot.
 
I min kamp för en värld där barns dröm-
mar får liv, behöver jag ibland påminna 
mig om vad jag drömde om som barn. Om 
min naivitet och svartvita världssyn. För-
ändringar kunde och skulle ske här och 
nu. Jag tror att vi behöver våga drömma 
om en värld där allt är möjligt. Våga 
drömma om det stora och samtidigt göra 
de små sakerna som leder ditåt. 
Vi bär alla barnet inom oss. Lyssna till 
barnet i dig – vad drömmer det om?  

Lyssna till barnen – 
och barnet i dig 

sara.bergqvist@eriksdevelopment.org

SARA BERGQVIST

Ålder: 38 år.
Bor: I en 20-tals villa i Eksjö.
Familj: Min man Daniel, Ella 13 år och 
Ensio 5 år.
Gör: Programkoordinator på Erikshjäl-
pen med ansvar för Sydasien.
Drömmer om: En värld där alla är 
välkomna och vi lever i harmoni med 
naturen och varandra.

             Vi måste våga 
se på det vi inte gör
än och ta ett steg till

KRÖNIKA
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”Nu mår jag 
bra igen”
Hon är fjorton år när hon blir utkastad hemifrån, våldtagen och gravid. 
Hon hoppar av skolan för att kunna ta hand om sitt barn. Två år senare 
är Merrisha tillbaka i skolbänken, får stöd i sitt föräldraskap och vågar 
drömma om en framtid igen. 

Merrisha, 16, Uganda:

Merrisha bor i Buliisa district som 
ligger vid Lake Albert i nordvästra 
Uganda. Här, i det lilla fiskesamhället, 
är barnäktenskap och tonårsgravi-
diteter mycket vanligt. Redan innan 
sjätte klass har en majoritet av flick-
orna lämnat skolan för att giftas bort 
och få barn.
På så sätt var Merrisha annorlunda, 
när hon som tonåring fortfarande 
gick kvar i skolan. Men fjorton år 
gammal fick hon inte längre bo kvar 
hemma hos sina föräldrar. Hon flyt-
tade till sin farmor men farmodern 
hade en ny man och Merrisha var 
inte välkommen att sova i deras hus. 
I stället fick hon varje kväll gå ensam 
till ett grannhus för att sova.

En kväll blev hon överfallen och 
våldtagen av en man som observerat 
att hon gick ensam mellan de båda 
husen varje kväll. Merisha blev gravid 
och gjorde det som förväntades av 
henne: hon hoppade av skolan för att 
hålla sig hemma. 

– Jag mådde verkligen inte bra. 
Jag skämdes för det jag varit med om 
och kände att jag inte kunde ta hand 
om mitt barn ordentligt. Jag ville så 

gärna börja skolan igen.
Erikshjälpens partnerorganisation 

Lacwado arbetar för att kartlägga 
utsatta flickor i området och hjäl-
pa dem som önskar att få slutföra 
sin skolgång. Genom Lacwado fick 
Merrisha stöd och hjälp för att kunna 
börja skolan igen och organisatio-
nens personal samtalade även med 
hennes familj för att försäkra sig om 

att de stödde henne i det valet. Hon 
fick också det material hon behöv-
de för att kunna börja skolan igen; 
alltifrån böcker, pennor och block till 
skoluniform och mensskydd. 

Erikshjälpen har samarbetat med 
Lacwado i cirka två år och genom stö-
det har många familjer likt Merrishas 

fått stöttning i sin situation. Föräldrar 
har fått en ökad förståelse för varför 
det är viktigt att deras döttrar får en 
utbildning och som en följd av det har 
andelen flickor som hoppar av skolan 
minskat från 80 till 30 procent. Flera 
av de flickor som blivit bortgifta 
och fått barn tidigt har fått komma 
tillbaka till skolan och fortsätta sin 
utbildning. 

Merrisha går nu i åttan och är så 
tacksam för stödet från Lacwado. Hon 
bor hos sin morbror och det är också 
han som tar hand om hennes barn 
medan hon är i skolan. 

– Jag mår bra igen. Jag studerar 
hårt så att jag ska kunna försörja mitt 
barn i framtiden. Min dröm är att bli 
sjuksköterska, jag vill hjälpa andra 
flickor som får barn när de är unga. 
Jag vet nu att alla barn har rätt till 
utbildning och att det inte är bra för 
någon att gifta sig i för ung ålder. 

* Merrisha heter egentligen något annat. 

TEXT OCH FOTO: FREDRIKA MOBERG

 Jag vill 
hjälpa andra flickor 
som får barn när 
de är unga
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ENGAGEMANG

Se hela 
turnéschemat 

för Doug på 
erikshjalpen.se/

event

För tredje året i rad ger sig Doug  
Seegers ut på julturné tillsammans 
med Erikshjälpen. 
– Under min tid som ambassadör har 
jag verkligen fått se hur viktigt arbetet 
är och det känns fantastiskt att jag får 
göra det jag kan för att bidra, säger 
Doug, nyss hemkommen från en resa 
till Erikshjälpens projekt i Rumänien. 

Det har gått fem år sedan gatumu-
sikanten från Nashville fick sitt 
genombrott i svensk tv, i programmet 
Jills veranda. Ett liv i missbruk och 
hemlöshet har bytts mot ett stabilt 
hem och ett intensivt turnéliv, hem-
ma i USA men främst i Europa.

– På ett personligt plan försöker jag 
fortfarande erövra kraften i mitt eget 
budskap, lika mycket som jag vill 
vara en inspiration för andra. Min 
musik handlar om hopp och tro och 
det är genom att utgå ifrån mina egna 
erfarenheter i livet som jag kan nå ut, 
säger Doug Seegers.

Tidigare i höst fick han möjlighet 
att resa till Rumänien och besöka 
Erikshjälpens samarbetspartners 
Networks och Kenosis. Båda organi-
sationerna arbetar för att bryta den 
romska befolkningens utanförskap, 
med stort fokus på att skapa möjlig-
heter till försörjning för den vuxna 
generationen och att stötta de romska 

barnen i sin skolgång.
– Det var en väldigt känslosam resa 

för mig. Det berörde mig på djupet att 
se hur de här människorna lever och 
vilka dåliga förutsättningar de har 
att lyckas i livet. Men det blev också 
väldigt starkt att se det Erikshjälpen 
gör för att stötta dem och skapa förut-
sättningar för ett bättre liv.

 
Inom Networks finns det sociala före-
taget Dece, där romerna som anställs 
tillverkar textil- och läderprodukter 
som mössor, väskor och skärp. Keno-
sis å sin sida fokuserar framför allt 
på träprodukter och i en verkstads-
lokal utanför den rumänska staden 

Doug vill beröra på djupet

”På ett personligt plan försöker jag 
fortfarande erövra kraften i mitt eget 
budskap, lika mycket som jag vill vara 
en inspiration för andra”, säger Doug 
Seegers som nu är aktuell med en ny 
julturné tillsammans med Erikshjälpen.
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ENGAGEMANG

Välkommen på konserter med julstäm-
ning och härlig musik som också ger 
tillfälle att hjälpa någon annan! 
Datum och mer info hittar du på 
erikshjalpen.se/event

CHRISTMAS COUNTRY TOUR
Doug Seegers.
Sundsvall, Örnsköldsvik, Skellefteå, 
Piteå, Umeå, Avesta, Rimbo, Växjö, 
Ystad, Svedala, Jämjö, Eksjö, Ekshärad, 
Skoghall, Nybro, Oskarshamn, Kaxhol-
men, Norrtälje, Halmstad, Boxholm, 
Järna, Stockholm. 

LOVSÅNG I JULETID
Lars Mörlid och 
Peter Sandwall. 
Mamrelund, Kristdala, 
Malmö, Mölndal, 
Fredrikstad Norge, 
Smögen, Kristine-
hamn, Nässjö, Lom-
maryd.

EN JULKONSERT
Gruppen Folk och 
Jonas Sandwall. 
Gästartister Terese 
Fredenwall och Michael 
Jeff Johnson.
Ljungby, Vaggeryd, 
Vrigstad, Göteborg, 
Jönköping, Tranås.

GÅ MOT 
BETLEHEM
David Roos med kör & band.
Ingarp, Eksjö.

VISKAR EN BÖN
Peter Hallström 
och One Nation.
Lund, Ängelholm.

JULKONSERT
Lena Maria  
Vendelius.
Vänersborg.

A STAR IS BORN
On Track.
Habo, Falköping.

Inte en julkonsert, 
men en bra julklapp!
26 januari spelar Janne Schaffer, 
Lasse Åberg och Peter Ljung i Jönkö-
ping. Info om biljetter hittar du på 
erikshjalpen.se/event

Julkonserter 
med Erikshjälpen

 Musik för 
mig är terapi

Timisoara tillverkas skärbrädor, bord 
och andra inredningsdetaljer. Men 
det viktigaste som produceras inom 
företagen är kanske något helt annat; 
självförtroende, gemenskap och 
respekt.

– Människor som hjälper människor, 
det är vad det handlar om. Och att 
se medmänniskor som kavlar upp 
ärmarna och gör vad de kan för att 
utrota fattigdom och utanförskap är 
helt fantastiskt, säger Doug Seegers.
Med sig hem tar han ny kunskap, 
kunskap som han är fast besluten om 

att kanalisera i ett fortsatt engage-
mang för Erikshjälpen. Och ett sär-
skilt minne för livet från en prome-
nad genom den romska bosättningen 
utanför Timisoara.

– Jag slog mig ner för att spela. 
Och så började människorna där, en 
efter en, komma ut ur sina hus för att 
lyssna. Det blev väldigt starkt för mig, 
för jag kände sådan kärlek från dem 
och hur musiken grep tag i dem. Mu-
sik för mig är terapi och min önskan 
är att få dela med mig av den terapin 
till andra människor. För mig är det 
innebörden av rikedom att se hur 
min musik får beröra någon annan 
på ett terapeutiskt sätt, då känner jag 
mig rik.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: SAMUEL ÅHL

I verkstaden hos Erikshjälpens partner 
Kenosis tillverkas bland annat skär-
brädor. För Doug Seegers, med egen 
bakgrund inom finsnickeri, blev det en 
stark upplevelse att se arbetet på plats.



NYFIKEN PÅ

”Jag lever mitt 
jobb och jobbar 
mitt liv”

JONATHAN EKROS, PROJEKTLEDARE FÖR NEIGHBOURHOOD:

olen kikar försiktigt fram mellan molnen 
när vi träffar Jonathan Ekros i lägenheten 
i Växjö, i stadsdelen Araby. Han är föräld-
raledig på deltid och ettåriga dottern Vira 
kommer, med en Babblarna-bok i handen, 

ut i hallen för att säga hej. 
Sedan några år tillbaka jobbar Jonathan Ekros bland 

ungdomar i Araby och sedan 2017 driver han projektet 
Neighbourhood, som är ett samarbete mellan Ulriks-
bergskyrkan och Erikshjälpen.

– Det bästa med arbetet är när jag ser att det blir en 
förändring i ungdomars liv, att de tar en annan riktning, 
till exempel prioriterar läxläsning framför försäljning 
av stulna jackor, säger han.

Araby finns med på Polisens lista över särskilt utsat-
ta områden i Sverige och när man googlar Araby möts 
man av rubriker om oroligheter och vapentillgång.

– Att Araby har hamnat på Polisens lista gör att 
ungdomar här känner sig dömda och bedömda. Och om 
man inte vill vara det som folk tänker att man är, så är 
det ganska svårt att vara något annat.

Ungdomarna som Jonathan möter genom Neigh-
bourhood kom till Sverige som små. Deras familjer har 
haft svårt att etablera sig i det svenska samhället och 
föräldrarna har inte kunnat stötta i skolarbetet. När 
skolan inte funkar lockar svarta marknaden och nar-
kotikahandeln istället. Då vill Neighbourhood vara ett 
tillräckligt attraktivt alternativ, som på sikt kan hjälpa 

ungdomar ut på den riktiga arbetsmarknaden.
– Vi har en kille som kom till oss för ett och ett halvt 

år sedan. Han går på gymnasiet och när han kom sa 
han att han hade kuggat alla sina prov. Han började 
komma på läxhjälpen. Nu har han tagit truckkörkort, 
har gjort 20 övningskörningstimmar och bokat upp-
körning. Han har fortfarande en bit kvar i skolan, men 
vi är hoppfulla om att han ska kunna ta studenten till 
sommaren.

I arbetet med att ta fram den verksamhet som blev 
Neighbourhood insåg Jonathan Ekros att det skulle 
behövas något mer än läxläsning och samtal för att 

motivera den här gruppen ungdomar. Det fick honom 
att tänka på spel, vilket ledde till en app.

– Vi jobbar utifrån gamification-tanken och det är det 
som gör oss unika, säger han.

Ungdomarna i Neighbourhood får bland annat möj-
lighet till läxhjälp, praktik, coachande samtal och ledar-
skapsutbildningar. Och när de deltar i olika aktiviteter 

           Ungdomar här 
känner sig dömda och 
bedömda 

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

S

Med en app vill han motivera ungdomar att välja en positiv livs- 
inriktning – istället för kriminalitet. ”Jag vill att de ska kunna känna  
sig nöjda med sig själva och stolta över var de har hamnat”.



”Jag lever mitt 
jobb och jobbar 
mitt liv”

KORT OM JONATHAN
Ålder: 28 år.
Bor: I en lägenhet i Araby, Växjö.
Familj: Frun Julia och dottern Vira.
Gör: Projektledare för Neighbourhood och för-
äldraledig med Vira.
Lyssnar på: ”I år har jag lyssnat otaliga timmar 
på poddar, jag har spenderat mycket av min 
pappaledighet åt det medan Vira sover. Det 
är ledarskapspoddar. När det gäller musik 
har jag en förkärlek för reggae och så 
lyssnar jag mycket på hip hop och r 
’n b.”
Gör helst en ledig dag: ”För att 
jag ska känna mig riktigt 
ledig så har jag helst 
en blank dag, som är 
öppen för sponta-
nitet och att kunna 
säga ja till det som 
dyker upp under dagen.”
 

registreras det i appen och genererar poäng som de 
sedan kan byta mot belöningar som gocart, övnings-
körningstimmar och resor. I appen ser de hela tiden 
hur mycket poäng de har och hur mycket mer som 
behövs för att nå nästa belöning.

– Istället för att tänka ”jag sköter mig i skolan 
nu för att kunna få ett jobb om tio år” så räcker 
det med att tänka ”jag satsar på skolan i två 
veckor och sen får jag köra gocart”.

En större belöning, som en Göte-
borgsweekend eller en skidresa, kräver att 
ungdomen engagerar sig under en längre tid 
och börjar tänka mer långsiktigt. Då blir det 
också lättare att se långsiktigt på sin utbild-
ning.

– Om vi kan hjälpa en person att gå ut gymnasiet 
med fullständiga betyg, kanske ha tagit truckkör-
kort på vägen och ha gjort lite praktiktimmar att 
skriva in i sitt CV, så ser vi att det är en väg in i 
samhället, in i arbetslivet. Det är värdefullt för den 
personen men det är också en vinst för hela Sverige, 
säger Jonathan Ekros.

Jonathan tycker att det är roligt att tänka nytt och 
långsiktigt och arbeta tillsammans med ungdomar. 
Mycket av jobbet handlar om relationer och ibland 
är det svårt att dra gränser mellan privatliv och 
arbete.

– Jag skulle kunna ha fasta arbetstider. Men det 
är också lite det som är charmen med den här typen 
av arbete, att inte ha det riktigt så. Utan att jag lever 
mitt jobb och jobbar mitt liv. 

    


