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Doug Seegers om svek och upprättelse
Leksaker för bättre hälsa

Daniel Grahn: Världens tjejer förtjänar rättvisa

Vackert till

vinterns fester 
sid 30

”Tillsammans är vi starka”
TEMA: FLICKORS RÄTTIGHETER

RAKT PÅ SAK: VÅGA IFRÅGASÄTTA BARNHEMSVÅRDEN  |  MAGNUS HÖRDEGÅRD: SNART SPIRAR LJUSET

En förändrad värld där barns drömmar får liv | NR 4 2017
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Innehåll 4.2017
RAKT PÅ SAK: Britta Holmberg om att 
våga säga det vi vet om barnhem.

INDIEN: Här bidrar leksaker till arbetet för 
bättre hälsa.
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TEMA: FLICKORS RÄTTIGHETER

Inspiration

”Vi ger flickor mod”
Sofia Denzler, du är nyligen hemkom-
men från Kenya. Vad gjorde du där?
– Jag besökte några av Erikshjälpens part-
nerorganisationer och träffade framför allt 
barn och familjer för att se vilken skillnad 
stödet från Erikshjälpen gör, i synnerhet 
för flickor. Några starka möten har blivit ett 
reportage här i tidningen och några kommer 
att synas i Erikshjälpens julkampanj.

Hur märks flickors utsatthet?
– Det ser olika ut i olika kulturella samman-
hang. Bland massajerna utsätts många flickor 
för könsstympning och barnäktenskap, vilket 
också gör att de tvingas sluta skolan. Det är 
djupt rotade traditioner som både begränsar 
och skadar flickor.

Var det något du reagerade extra starkt på?
– Flera tjejer som vi träffade på landsbyg-

den var tystlåtna och nästan viskade fram 
det de ville ha sagt, särskilt om det fanns 
killar närvarande. De verkade rädda för att 
ta plats. I kontrast till dem stod till exempel 
Loisa (tillsammans med Sofia på bilden här 
intill) som varit med i en barnrättsgrupp och 
fått lära sig om sina rättigheter. Hon hade en 
röst och var inte rädd för att använda den.

Vilken nytta vill Erikshjälpens julkampanj 
göra?
– Att ge flickor utbildning kan förändra hela 
samhällen. De pengar som kommer in un-
der julkampanjen gör att fler flickor får gå i 
skola. I sammanhanget runt flickorna jobbar 
också Erikshjälpen och våra partners för att 
sprida kunskap om barns rättigheter och för-
ändra attityder kring skadliga sedvänjor. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: ANNA HÅLLAMS

NYFIKEN PÅ: Doug Seegers delar 
gatubarnens erfarenheter.

KRÖNIKA: Magnus Hördegård om ljuset 
som snart börjar spira.

KRYSSA OCH VINN:  Du har chans att 
vinna Doug Seegers självbiografi.

Vågar du byta svart mot 
vintrigt vitt till årstidens 
många fester? 
Sidan 30. 

REPORTERN HAR ORDET

Sofia Denzler 
och Loisa.

Könsstympas. Sluta skolan. Giftas bort. Så ser många kenyanska flickors 
framtid ut. Men det finns tjejer som säger nej. Som vill studera och skapa 
sin egen framtid. Genom barnrättsgrupper, påverkansarbete och andra 
insatser jobbar Erikshjälpen för att stärka flickor och deras möjligheter att 
få sina rättigheter tillgodosedda. Läs mer på temasidorna 6-13. 
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Citera oss gärna, men glöm 
inte att ange källan

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 ett 20-tal länder 
inklusive Sverige, med fokus på barns 
rätt till utbildning, hälsa samt trygghet 
och skydd. Erikshjälpen startades av 
ett barn. Barnen och deras familjer 
involveras och de är själva med och 
förändrar sin vardag, nu och framåt. 

Erikshjälpen är också en second 
hand-rörelse med ett 60-tal butiker 
som ger intäkter till barnrättsarbetet. 
I butikerna får människor utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden arbets-
tillfällen. Närmare 2 000 volontärer 
engagerar sig i verksamheten som 
även bidrar till en bättre miljö.  

Jag kommer aldrig glömma Shipa från Bangla-
desh. Hon var tretton år, älskade skolan och sina 
kompisar. När hennes pappa plötsligt dog blev 
mamman ensam med Shipa och hennes bror. I 
denna del av världen är pojkar en livförsäkring, 
flickor anses vara en belastning. För att hjälpa till 
med familjens försörjning kom Shipa nu att flytta 
hemifrån till storstaden Dhaka och det påfres-
tande jobbet i en av de många klädfabrikerna. De 
omänskliga arbetsförhållandena höll på att knäcka 
henne, både fysiskt och psykiskt.

Det finns en obehagligt lång lista över orättvisor 
och övergrepp som drabbar Shipa och hennes 
medsystrar på många håll i världen. Medan vissa 
förväntas arbeta under slavlika förhållanden gifts 
andra flickor bort. 

Att arbeta för global jämställdhet kan ofta handla 
om liv och död.

I sin värsta form sker diskrimineringen redan 
i moderlivet där flickfoster – i vissa länder - blir 
aborterade för att pojkar anses mer värda. Enligt 
den officiella statistiken ”fattas” uppskattningsvis 
117 miljoner kvinnor i Asien. Erikshjälpen jobbar 
genom nätverket Chab Dai som bland annat för-
hindrar att unga kambodjanska kvinnor kidnappas 
för att det ”saknas fruar” i Kina. 

Under mer normala omständigheter märks orätt-
visorna ändå tydligt. Flickor ammas under en 
kortare period, de får mindre omvårdnad, sämre 
tillgång till sjukvård, mat och näring. Skolgången 
anses ofta mindre viktig eftersom målet ändå är att 
gifta bort flickorna så fort som möjligt. Ibland är 
de bara tretton, fjorton år när de själva blir gravida 
och föder med stor risk för sitt eget och barnets liv.
På många håll hör våld och sexuella övergrepp till 
kvinnors vardag, också långt ner i åldrarna. I krig 
och konflikter tenderar övergreppen att urarta till 
djävulska proportioner, mer eller mindre systema-
tiska. Exempelvis sker detta i Kongo och Syrien. 
En annan typ av övergrepp är nedärvda traditio-
nella sedvänjor, invävda i kulturen. Kvinnlig köns-
stympning bedrivs fortfarande i vissa afrikanska 

länder som exempelvis Kenya och Burkina Faso. 
Trots lagens förbud. I generation efter generation 
plågas flickor och det krävs stort mod för att bryta 
dessa sedvänjor. Om både övergrepp och mod kan 
du läsa i denna tidning.

Tillbaka till Shipa i Bangladesh. När vi träffades 
hade hon räddats hem till byn igen, utmattad och 
sjuk. Hennes gamla klasskompisar fanns i en av 
de tjejgrupper Erikshjälpen stöder. Tillsammans 
gav de Shipa kärlek, omsorg och hopp. Sakta men 
säkert kom livsmodet tillbaka, hon fick börja sko-
lan igen och var nu en självklar ledargestalt bland 
tjejerna. 

Det finns ett entydigt svar på flera av de orättvisor 
som drabbar flickor, det handlar om skola och 
utbildning. Kan flickor få en riktig skolgång, slippa 
tvingas in i för tidiga äktenskap, ja då finns hopp 
om en bra framtid. Då hinner både kropp och själ 
mogna för att så småningom bilda familj. 

Erikshjälpen kämpar för alla barn. Men flickors 
rättigheter tillhör ett särskilt högt prioriterat områ-
de. Vi sticker inte under stol med att årets julkam-
panj är en av våra viktigaste satsningar. Världens 
tjejer förtjänar rättvisa, de förtjänar samma möjlig-
heter som pojkar. 

Som gåvogivare är du med och bryter en orätt-
färdig diskriminering. Du ger Shipa och hennes 
medsystrar hopp och framtidstro. Tack för din 
viktiga insats, och för det förtroende du visar oss 
på Erikshjälpen.

LEDARE

Missa inte
Daniel Grahn 
Erikshjälpens generalsekreterare
daniel.grahn@erikshjalpen.se
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        Världens tjejer 
förtjänar rättvisa 

Läs på sidan 26, om Molly 
och Fred och deras  
Ge-bort-byrå. Som en 
detektivbyrå, fast annor-
lunda. Och visst 
har Molly rätt:  
– Man måste inte 
vara vuxen för att 
hjälpa barn som 
har det svårt, vi 
barn kan faktiskt göra 
något själva. 
Heja Molly och Fred! Ni är 
fantastiska!
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UTBLICK

Livsviktig 
start
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I en by på landsbygden i centrala Indien vilar lilla 
Swati i mamma Karundas knä. Hon är bara elva 
dagar gammal och nyss hemkommen från sjukhuset 
några mil därifrån.

Swati är Karundas sjätte dotter, men den            
första att födas på sjukhus – tack vare information 
och kunskapsspridande arbete från Erikshjälpens 
samarbetspartner EFICOR.

EFICOR kämpar för att sänka mödra- och       
spädbarnsdödligheten och det effektivaste sättet att 
göra det är att verka för att förlossningar ska ske på 
sjukhus och inte i hemmet. 

Lilla Swati föddes frisk men Karundas blodvärde 
var efter förlossningen så lågt att hon behövde två 
injektioner med järntillskott. Det kunde hon få där – 
men inte hemma. 
 
FOTO: FRIDA KOERNIG
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I KORTHET

Tibeb girls är barnserien som tar upp frågor om etiopis-
ka tjejers rättigheter och som nu går hem hos både 
flickor och pojkar i landet. Hjältinnorna i serien bryter 
tabun och betonar vikten av att både killar och tjejer får 
gå i skolan. Serien berättar också om varför barn inte ska 
giftas bort och vad som händer i kroppen 
när menstruationen börjar.
Tibeb betyder visdom på amhariska, 
Etiopiens officiella språk, och det 
är också vad skaparna till serien vill 
förmedla. Målsättningen är att för-
bättra tjejers situation och ifrågasät-
ta gamla attityder som slår hårt mot 
just flickor. Källa: SR.se

KAMBODJA KAN  
FÅ EN OSCAR

Josephat besökte Sverige och Skavlan

ÄLSKADE HJÄLTINNOR  
I ETIOPISK TV-SERIE

De skadar miljön och blockerar avlopp – med den 
motiveringen förbjuder Kenyas regering nu all an-
vändning, tillverkning och import av plastpåsar. Den 
som bryter mot förbudet kan straffas med upp till  
300 000 kronor i böter eller fyra års fängelse. 
Enligt FN:s miljöprogram är plastpåsar ett stort miljö- 
problem och bara i Kenya delas varje år 100 miljoner 
påsar ut från mataffärer. Liknande förbud som det 
i Kenya har tidigare införts i flera andra afrikanska 
länder, däribland Mali, Tanzania och Uganda. 
Källa: SvD

Filmen First They Killed My Father, baserad 
på den kambodjanska författaren Loung Ungs 
biografi med samma namn, kan komma att 
Oscarsnomineras i kategorin Bästa icke- 
engelskspråkiga film. Filmen, som regisse-
rats av Hollywoodstjärnan Angelina Jolie, 
skildrar Ungs tid som barnsoldat under Röda 
khmerernas regim i Kambojda på 1970-talet. 
Den hade premiär på Netflix i september och 
har dessförinnan gjort succé på flera olika 
filmfestivaler. 

– Min dröm är att varje barn som lever 
med albinism ska få sina rättigheter 
tillgodosedda, kunna göra något bra av 
sina liv och att det afrikanska samhället 
ska se och uppskatta dem för vilka de är. 

I oktober gästade Josephat Torner 
från Tanzania Sverige, Erikshjälpen och 
Skavlan i Sveriges Television.

Josephat Torner som själv lever med 
albinism vet mycket väl vad det kan 
innebära i form av trakasserier, hot, 
övergrepp och förföljelse. Hos Skavlan 
delade han den 27 oktober sin berät-
telse. Programmet kan ses på www.
svtplay.se.

Torner hann under sina dagar i Sverige 
också nätverka, föreläsa och slå ett slag 
för sin namninsamling. Om ett år ska 
han, i anslutning till en expedition till 
Kilimanjaro, överlämna ett upprop till 
Afrikanska Unionen för att belysa den 
utsatthet som personer med albinism 
fortfarande lever under.

Under flera år har Josephat Torner 
arbetat i en av Erikshjälpens partneror-
ganisationer. Erikshjälpen inkluderar se-
dan många år barn med albinism i sina 
insatser för alla barns rätt till utbildning, 
hälsa och skydd.

Plastpåsar förbjuds  
i Kenya

"Lagen kommer att innebära 
ett stärkt skydd för barns 
rättigheter i Sverige, särskilt 
för barn i utsatta situationer.”  
Tf Barnombudsmannen Anita Wickström efter att regeringen meddelat att 
arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, går vidare.
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Så mycket skoltid förlorar flickor i Kenya 
till följd av att de har mens. I de delar av 
världen där skoltoaletter saknas är det 
vanligt att flickor uteblir från skolan under 
menstruationen. Källa: Rädda Barnen 
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Skolflicka i stället för fru
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TEXT: SOFIA DENZLER  FOTO: ANNA HÅLLAMS

Skolflicka i stället för fru

”Jag fick inte gå i skolan. Min pappa tyckte inte att jag skulle 
det. Jag skulle könsstympas och giftas bort”.
En av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de fyllt 
18 år. Att satsa på utbildning för flickor minskar risken för att 
de ska utsättas för könsstympning och barnäktenskap. Det 
förändrar också familjer, samhällen och på sikt hela länder.

TEMA:  FLICKORS RÄTTIGHETER
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E tt 15-tal tjejer möter oss i efter-
middagssolen. Det är varmt, torrt 
och små vindpustar rör upp virvlar 
av röd jord. Vi befinner oss på 
landsbygden i Kenya, ungefär halv-

vägs mellan huvudstaden Nairobi och gränsen till 
Tanzania. 

Tjejerna är medlemmar i en grupp som leds 
av 14-åriga Loisa. De lär sig om konsekvenserna 
av kvinnlig könsstympning och vågar också säga 
nej till den skadliga men djupt rotade traditionen. 
Gruppen har funnits i snart två år och har växt 
successivt.

– I gruppen stöttar vi varandra, vi blir starka 
tillsammans. När man inte går igenom köns-
stympning kan man få höra att man är lika dålig 
som en prostituerad. I början blev jag ledsen, 
men inte längre, säger Loisa.

Tjejerna träffas regelbundet och i dag är de 
samlade vid Loisas familjs hus. Loisa berättar 
att bland folkgruppen massaj, som hon och de 
andra gruppmedlemmarna tillhör, är kvinnlig 
könsstympning en mycket viktig tradition. Det är 
en rit som visar övergången från flicka till kvinna 
och som ofta är ett första steg mot giftermål. 
Flickan som könsstympats tvingas sluta skolan 
för att snart bli någons fru. I Kajiado-området, 
där Loisa bor, sker könsstympning oftast när 
flickan är mellan 8 och 13 år.

– Min farmor ville att jag skulle gå igenom det. 
Det är far- och mormödrar som utför omskärel-
sen.

Men när farmodern förde könsstympning på 
tal protesterade Loisa. Hon ville studera och bli 
ingenjör. Så hon sa nej och fick medhåll från sin 

pappa. Hon började också försöka övertyga sin 
farmor att tänka om.

– Det tog nästan ett år. Hon trodde att kvinn-
lig könsstympning var det rätta. Men när jag 
berättade om de negativa effekterna av ingreppet 
så ändrade hon sig till slut.

Farmor Entito berättar att hon först fördömde 
det Loisa sa, men att hon i dag med stolthet 
berättar om sin sondotter för sina vänner.

– Att omskära en flicka är en viktig del av vår 
kultur. Men efter att jag sett hur Loisa grät för 

sina rättigheter så började jag tänka mer som 
hon gör, säger hon.

Loisa berättar att Erikshjälpens partnerorga-
nisation New Life Mission har stor del i att hon 
vågar stå upp mot kvinnlig könsstympning. För 
några år sedan blev hon medlem i en barnrätts-
grupp som New Life Mission leder och sedan 
fick hon ta del av en utbildning om kvinnlig 
könsstympning.

– Där fick jag viktig kunskap jag inte hade 
innan, det har förändrat mitt liv, säger hon.

Och genom Loisa förändras många andra 
flickors liv. I tjejgruppen lär Loisa ut det hon själv 
fått lära sig om könsstympning och fler tjejer 
vågar säga nej.

Erikshjälpens arbete i Kenya riktar sig främst 
till den boskapsskötande nomadbefolkningen på 
landsbygden. Många familjer är fattiga och anal-
fabetismen är hög. Det är långt till myndigheter 
och makthavare, både geografiskt eller på grund 
av dåliga vägar – och känslomässigt. I den mans-
dominerade kulturen är kvinnlig könsstympning 
ett stort problem, liksom att alla barn inte får gå 
i skolan. Den svåra torkan som just nu drabbar 
Kenya förvärrar situationen ytterligare.

– Erikshjälpen jobbar på många olika plan, 
både lokalt, regionalt och nationellt tillsammans 
med olika partnerorganisationer. 
Alla barn har samma rättighe-
ter, oavsett om man är flicka 
eller pojke, och ska ha samma 
möjligheter i livet. Flickors 
möjligheter är eftersatta i 
Kenya så därför behöver vi satsa 
extra på dem, säger Sara Norlén, Erikshjälpens 
programkoordinator för Östafrika.

– I utvecklingstermer pratar man om att när 
man satsar på utbildning för flickor så gynnas 
hela samhällen. Flickor får större valmöjligheter, 
kan få jobb, blir mer självförsörjande och själv-
ständiga. Det är bra både för dem, deras familjer 
och samhället runt dem.

I Kenya går ett barn i genomsnitt i skolan i nio 
år, enligt en Unesco-rapport från 2016. För flick-
or från fattiga familjer är genomsnittet fem års 
skolgång. När en flicka könsstympats får hon  
oftast inte fortsätta i skolan utan gifts bort. Om 
en flicka däremot får fortsätta sin utbildning 
minskar risken för könsstympning. Att främja 
flickors rätt till skolgång är oerhört viktigt.

Lokalt jobbar Erikshjälpens partnerorganisa-
tioner med att på olika sätt utbilda och informera 
både barn, föräldrar, lärare, religiösa ledare och 
lokala myndighetsanställda för att förebygga 
övergrepp som kvinnlig könsstympning och 
barnäktenskap och för att flickor ska få gå i skola. 
Hjälp till självhjälps-projekt förbättrar familjers 

       Utan 
könsstympning 
jämförs vi med 
prostituerade

FAKTA: KVINNLIG 
KÖNSSTYMPNING

Över två miljoner flickor köns-
stympas varje år över hela världen. 
Ingreppet görs oftast utan bedöv-
ning och sterila instrument.
Hur mycket som skärs bort vid 
kvinnlig könsstympning varie-
rar. I vissa fall avlägsnas delar 
av blygdläpparna och klitoris, 
ibland prickas klitoris med ett 
vasst föremål tills det kommer en 
droppe blod. Den grövsta formen 
av könsstympning, infibulation, 
innebär att såväl klitoris som inre 
och yttre blygdläppar tas bort och 
att huden sys ihop för att bara 
lämna ett litet hål kvar för urin och 
menstruationsblod.
Svårighet att kissa, smärta och 
återkommande infektioner i 
samband med menstruation är 
några av de komplikationer som 
könsstympade flickor lever med. 
Samlivet påverkas och riskerna 
under graviditet och förlossning 
ökar också för könsstympade 
kvinnor.
Källa: Unicef
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Loisa, 14,sa nej till kvinnlig köns-
stympning och övertygade sin 
farmor Entito att också ta avstånd 
från sedvänjan. Loisa har blivit 
kallad många fruktansvärda saker 
och flera vänner och släktingar 
har tagit avstånd från henne. Hon 
har också fått höra att hon aldrig 
kommer hitta någon som vill gifta 
sig med henne.
– Jag bryr mig inte om vad folk 
säger. Jag vet att könsstympning 
inte är bra för mig och jag tror på 
fakta, säger hon.

9

TEMA:  FLICKORS RÄTTIGHETER
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        Samhället 
behöver positivt 
alternativ till 
könsstympning

ekonomi så att de har råd att skicka även 
flickorna till skolan. Skyddsboenden eller 
fosterhemsplaceringar hjälper flickor som 
blivit utsatta för övergrepp eller som rymt 
hemifrån för att slippa bli bortgifta.

Sedan 2011 är kvinnlig könsstympning 
förbjudet och straffbart i Kenya. Enligt lag 
måste man också vara 18 år för att få gifta 
sig.

Att förändra traditioner och tankesätt 
tar tid, men det går att se resultat. Fler 
flickor skrivs in i skolan och antalet flickor 
som könsstympas minskar. 1998 hade 37 
procent av alla flickor och kvinnor mellan 
15 och 49 år i Kenya gått igenom någon 
form av könsstympning, enligt statistik från   
Unicef. 2008 var siffran 27 procent och nu 
är den runt 21 procent.

– Det är svårt att säga hur mycket vi 
har påverkat, men Erikshjälpen och våra 
partners är en pusselbit i arbetet som lett till 
den minskningen, säger Sara Norlén.

På en skuggig veranda i den lilla staden 
Emali träffar vi Magdalen, 18 år, och hen-
nes pappa James. När Magdalen gick i åttan 
blev hon gravid. Då ville hennes pappa ta 
henne ur skolan och gifta bort henne – inte 
med pappan till hennes barn, utan med en 
annan man. Att berätta om det som hände 
då är inte enkelt varken för Magdalen eller 
pappa James.

– Det var den värsta perioden i mitt liv. 
Min största rädsla var att inte få fortsätta 
skolan, säger Magdalen.

James berättar att han var väldigt arg. 
Han kunde inte tänka något annat än att 
Magdalen måste gifta sig.

Magdalen sökte upp Erikshjälpens 
partner Nalala och bad om hjälp. Nalala 
diskuterade med föräldrarna om Magdalens 
framtid och om hennes rätt till utbildning.

– Jag trodde inte att det skulle vara möj-
ligt för Magdalen att fortsätta i skolan, men 
till slut sa jag ja, berättar James.

Han beslutade också att Magdalen inte 
skulle behöva gifta sig – vilket väckte starka, 
negativa reaktioner från religiösa ledare, 
grannar och bekanta. Även flera av Magda-
lens vänner tog avstånd från henne.

– Men jag tänker nu att jag tog rätt      
beslut. Det behövs förändringar, att leva i 
det förflutna leder inte till något gott. I dag 
är jag tacksam för att Nalala fick mig att 
tänka om, säger James.

Efter att Magdalen fick sin son var hon 
hemma ett år från skolan. Nu har hon 

börjat första året på high school och famil-
jen tar hand om sonen när Magdalen är i 
skolan. Kemi, biologi och swahili är favorit-
ämnena.

– Jag vill bli läkare, säger Magdalen.

Långt bort från landsbygdens röda 
jord, bland höghus och flerfiliga rondeller 
i miljonstaden Nairobi, träffar vi Margaret 
Wawira och Marcelino Waithaka på Eriks-
hjälpens partnerorganisation EACHRights, 
eller The East African Center for Human 
Rights.

– Vår roll är att stödja de implemente-
rande organisationerna, som till exempel 
New Life Mission. Från de organisationerna 
får vi information på gräsrotsnivå, om de 
utmaningar och problem som finns, som vi 
använder för att påverka på nationell nivå, 
säger Margaret Wawira.

EACHRights jobbar med att påverka 
olika typer av makthavare, som politiker, 
myndigheter, jurister och journalister. 
Makthavarna behöver både få ökad kun-
skap om barns rättigheter och om hur 
vardagen för många kenyanska barn, och i 
synnerhet flickor, ser ut. De behöver också 
hållas ansvariga för det de gör eller inte gör.

– Vi har flera lagar i Kenya som gör 
kvinnlig könsstympning till en kriminell 
handling. Men på grund av bristande 
kunskap hos polisen, eller korruption, kan 
ibland bevismaterial försvinna från tiden då 
någon rapporterar ett övergrepp tills an-

”Jag fick inte gå i skolan. 
Min pappa tyckte inte att 
jag skulle det. Jag skulle 
könsstympas och giftas bort.”
Ann, 17 år, Kenya

En av tre flickor i utvecklingsländer gifts bort innan de fyller  
18 år, enligt FN. Ann skulle blivit en av dem. Men hon fick 
hjälp att komma till ett skyddsboende för flickor som Eriks-
hjälpens partner New Life Mission driver. Där är hon trygg 
och får gå i skolan. Nu drömmer Ann om att bli pilot.
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mälan blir en rättssak. Utan bevis finns 
det inget rätten kan göra. Vi försöker 
på olika sätt stärka systemen för en mer 
rättssäker situation för de flickor som 
blir utsatta för övergrepp, säger Marga-
ret Wawira.

EACHRights jobbar också med att 
försöka få polismyndigheter och dom-
stolar att samarbeta bättre så att det blir 
lättare att väcka åtal mot personer som 
utfört eller tagit initiativ till att en flicka 
könsstympas. Ett annat fokusområde är 
att få länderna i regionen att samarbeta 
och ta fram en standardrutin för hur 
samtliga länder ska agera när kvinnlig 
könsstympning upptäcks.

– Eftersom lagarna är lite hårdare i 
Kenya tar en del föräldrar sina flickor 
över gränsen till exempelvis Tanzania. 
Där utförs könsstympningen eller barn-
äktenskapet och sedan åker de tillbaka 
igen. Den kenyanska polisen kan inte 
röra sig över gränsen och göra något åt 
det, därmed kommer familjerna undan 
lagen, säger Marcelino Waithaka.

I Kenya finns en statlig institution 
som arbetar mot kvinnlig könsstymp-
ning.

– Vi har en bra arbetsrelation med 
dem, säger Margaret Wawira.

Det är bland annat genom den institu-
tionen som EACHRights kan vara med 
och påverka samhällsutvecklingen.

– Vi träffas, presenterar en lösning 

När Magdalens pappa ville gifta bort henne sökte hon hjälp hos Erikshjälpens partner 
Nalala, som fick pappan att ändra sig. Magdalen är glad över att kunna fortsätta 
studera och att hennes pappa nu uppmuntrar hennes och syskonens studier.
– Vi är elva syskon och alla går i skolan, berättar hon.

Så kan du hjälpa
– En av de största anledningarna till 
att föräldrar gifter bort sina dött-
rar tidigt är att de inte har råd 
att låta dem gå i skolan, säger 
Elisabeth Marau, fältarbetare 
på Erikshjälpens partneror-
ganisation New Life Mission 
i Kenya.

Att flickor gifts bort är tradition 
inom massajkulturen men också 
något som påverkas av familjernas 
ekonomi. Under perioder av torka kan en 
stor del av boskapen dö och när en familj 
har svårt att försörja sig kanske föräldrarna 
väljer att gifta bort sina döttrar tidigare än de 
annars skulle ha gjort.

– Föräldrarna känner att de inte har något 
att ge sina döttrar. Då tycker de att det är 
säkrare att gifta bort dem.

Elisabeth Marau är ansvarig för ett skydds-
boende som New Life Mission driver. Just 

nu bor det 13 flickor där, som utsatts 
eller riskerat att utsättas för barn-

äktenskap, könsstympning 
och sexuella övergrepp.

– Den yngsta tjejen är 11 
år och den äldsta är 17 år. 
En del flickor kommer själva 
till oss, i andra fall har någon 

rapporterat missförhållandet 
till myndigheterna så att flickan 

omhändertagits, säger Elisabeth.
På skyddsboendet får flickorna psy-

kosocial hjälp, möjlighet att gå i skolan och 
trygghet.

Elisabeth Marau berättar att New Life Mis-
sion i den mån det går för samtal med för-
äldrarna till de flickor som finns på boendet. 
Målet är att ge föräldrarna rådgivning och 
göra familjen till en säker plats så att flickan 
på sikt kan flytta hem igen, utan att riskera att 
bli utsatt för övergrepp igen.

”FATTIGDOM ÄR ETT 
GRUNDLÄGGANDE PROBLEM”

STÖD VÅR 
JULKAMPANJ

FOTO: OSKAR SWERLANDER

TEMA:  FLICKORS RÄTTIGHETER

Genom att ge en gåva till Erikshjälpens 
julkampanj ger du fler flickor utbildning, 
kunskap om sina rättigheter och möjlig-
het att påverka sin framtid.

• Swisha en gåva till till 9009283,   
 märk JUL

• Ge en gåva på vår hemsida:
 erikshjalpen.se/ge

• Sätt in en gåva på pg: 90 09 28-3 
 eller bg: 900-92 83
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på ett problem och pratar om hur vi kan 
arbeta tillsammans. Vi har kunskap, passion 
och en möjlig lösning, men resultatet blir 
starkare när de genomför lösningen, säger 
Margaret.
Förändringar på myndighetsnivå sker lång-
samt, men på EACHRights är man glada 
över alla steg i rätt riktning. En juridisk 
myndighet i landet har inrättat en speciell 
avdelning som bara jobbar med rättsfall 
kopplade till kvinnlig könsstympning. I 
området Marsabit har domstolen numera 
en speciell dag i veckan då man bara han-
terar ärenden där barn är inblandade och 
personalen har utbildats om hur man förhör 
barn.

– Förra året hade vi ett event i             
Kajiado-området där ett stort antal flickor 
deltog i en alternativ övergångsrit. Eftersom 
könsstympning står för en viktig livsför-
ändring behöver samhället ett alternativ. 
Under ett lov fick flickor delta i två veckors 
utbildning där de pratade om livet och 
livskunskap. Sedan fick de ett certifikat och 
vid en ceremoni tändes ljus för att markera 
övergången från flicka till kvinna, berättar 
Margaret Wawira.

Tillbaka hos Loisa har tjejgruppen haft sin 
samling. Solen är på väg ner och hela om-
givningen färgas röd. Loisas pappa  Jackson 
visar oss ett stort foto på elever som fått 
stipendium. Där finns Loisa med.

– Hon var den bästa tjejen i sin skola. 

Hon slutade åttonde klass förra året, berät-
tar han.

Han är stolt över sin dotters studiere-
sultat och även över hennes engagemang. 
Han berättar att allt fler inspireras av Loisas 
historia, i stället för att se ner på henne.

Jackson har själv fått utbildning om 
kvinnlig könsstympning av New Life Mis-
sion och han tycker att det skett föränd-
ringar i området.

– När Loisa kom hem från utbildningen 
hos New Life Mission och började prata 
om konsekvenserna av kvinnlig könsstymp-
ning var det ingen annan som pratade om 

det. Inte kyrkan, inte politikerna, inte lärar-
na. Jag sa först åt Loisa att hon skulle vara 
tyst. Vi var ”omringade” av familjer som 
praktiserade omskärelse. Men tack vare 
New Life Mission har mycket förändrats. 
Nu är pastorn och lärarna på vår sida, säger 
han.

Att de fem barnen ska få gå i skolan är 
viktigt för Jackson. Han skulle själv gärna 
ha studerat, men berättar att hans pappa 
prioriterade boskapen. Att Loisa och även 
hennes tvillingbror lyckats få stipendium är 
han tacksam för. Den svåra torkan gör det 
svårt att betala skolavgifterna för de andra 
barnen. Bönorna som skulle sålts för att 
trygga familjens inkomst har nästan helt 
torkat bort.

– Men jag har förtröstan på framtiden. 
På något vis kommer vi få ihop pengarna, 
säger Jackson.

Loisa går första året på high school och 
vill gärna studera vidare på universitetet så 
småningom.

– Mina favoritämnen är fysik, matte, 
kemi och biologi. En av mina drömmar är 
att bli ingenjör, säger hon.

– Och så drömmer jag om ett förändrat 
samhälle där traditionen med kvinnlig 
könsstympning är slut. 

Fotnot: Av hänsyn till flickorna som 
intervjuats och deras anhöriga, för att skydda 
dem, har vi använt fingerade namn eller inte 
skrivit ut deras fullständiga namn.

1989 reste Carl-Axel Ekman, kirurg från 
Borås, för allra första gången till Garissa i 
östra Kenya. Han var för Erikshjälpens räkning 
utsänd av Skandinaviska Läkarbanken och 
skulle tjänstgöra på sjukhuset i staden. För-
utom fattigdom och näst intill total avsaknad 
av vård, mötte Ekman här många flickor och 
kvinnor som hade utsatts för kvinnlig köns-
stympning, en sedvänja han sedan dess varit 
starkt engagerad i att bekämpa. 

År 2006 lyfte Erikshjälpens tidning upp 
frågan om, och kritiken mot, kvinnlig köns-
stympning med exempel på insatser från 
såväl Kenya som Mali. Under åren har sedan 
ett omfattande påverkansarbete bedrivits 
och så sent som ifjol kunde det rapporteras 
att bycheferna i en lång rad byar i södra Mali 
förbjudit könsstympning. Ett förbud finns 
redan sedan tidigare i Kenya men sedvän-
jan lever trots detta vidare varför fortsatta 
insatser är nödvändiga för att barn ska få det 
skydd mot fysiskt och psykiskt våld som de 
enligt barnkonventionen har rätt till.

LÅNGVARIGT ARBETE MOT DESTRUKTIV SEDVÄNJA

FOTO: MONICA SAMUELSSON (ARKIV)

Margaret Wawira och Marcelino Waithaka 
på EACHRights jobbar med påverkans- 
arbete på nationell nivå. EACHRights har 
också skapat nätverket The East African 
Child Rights Network, för att skapa bättre 
nationellt och regionalt samarbete.
– Ibland gör tre olika organisationer un-
gefär samma sak. Genom att samordna de 
insatserna så kan de bli mer effektiva, säger 
Margaret Wawira.

90 
procent

av alla barn i världen börjar grund-
skolan. För varje 100-tal pojkar 

börjar 97 flickor i skolan.

I Afrika söder om Sahara har andelen 
barn som börjar skolan ökat från 58 
till 76 procent under de senaste tio 

åren.

Källa: Unesco
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Allt fler könsstympade i Sverige 
Viktig  bok om 
skydd av barn

I Sverige bedöms cirka 40 000 kvinnor 
vara könsstympade varav 7 000 flickor 
under 18 år. De flesta kommer från 
Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och 
Gambia. Enligt Socialstyrelsen har i 
princip samtliga genomgått 
könsstympning innan 
de kom till Sverige.
Ytterligare 20 000 
flickor i Sverige be-
döms vara i riskzonen 
för att utsättas för köns-
stympning, främst under re-
sor tillbaka till hemlandet. Enligt 
Migrationsverket har uppemot 31 000 
kvinnor från länder där könsstympning 
drabbar minst 75 procent av kvinnorna 
sökt asyl i Sverige under de senaste 

tio åren. Troligt är alltså att det totala 
antalet könsstympade kvinnor i landet 
kommer att öka. Enligt Karolinska insti-

tutets tidning är förekomsten 
av könsstympade kvinnor 

störst i Sverige, jämfört 
med andra länder i 

Europa. 
1982 förbjöds 

kvinnlig köns-
stympning i Sverige. Sker 

det ändå är det alltså tal om en 
brottslig handling. Ett 90-tal fall har 
anmälts i landet men bra två har lett till 
fällande dom. Främst kommer anmäl-
ningar från skola, barnomsorg och 
vårdpersonal. 
Källa: SvD,  Socialstyrelsen

Trots gedigna lagar i Kenya kring 
barns rättigheter är kunska-
pen om desamma begränsad. 
Många barn lever i utsatthet, 
en del på gatan och andra på 
institutioner. ACCIK* (Association of 
Charitable Children Institutions of Kenya) 
uppmärksammade för en tid sedan att det 
på universitetsnivå saknades en formell 
utbildning inom omvårdnad och skydd av 
barn. Det blev upprinnelsen till den under-
visningsbok som Erikshjälpen i samarbete 
med Pwaniuniversitetet och Jönköping 
University låtit arbeta fram. Handboken 
behandlar bland annat barns tillväxt och 
utveckling, hälsa och nutrition, ungdomar i 
rättssystem och familjeomsorg. Såväl hand-
boken som en kurs i ämnet har nu fått varmt 
mottagande i Kenya och har även fått er-
kännande på regeringsnivå. Allra viktigast är 
dock att kunskap sprids som i förlängningen 
bidrar till bättre omsorg om utsatta barn.

TEMA: FLICKORS RÄTTIGHETER

Tjejgruppen som Loisa leder har vuxit successivt. Och att tjejerna säger nej till köns-
stympning gör att attityderna i samhället börjar förändras.
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attigdom gör inte att föräldrar 
älskar sina barn mindre. Men 
fattigdom kan tvinga dem att fatta 
svåra beslut som inte alltid är för 

barnens bästa. Alldeles för ofta är den enda 
utväg de ser att lämna sitt barn till ett barn-
hem där det finns tillgång till skola, mat och 
medicin, ofta skänkta av människor som vill 
hjälpa de mest utsatta barnen. De gör det i 
tron att de ska ge sina barn en bättre fram-
tid, men konsekvensen blir ofta det motsatta.

Childhood och Erikshjälpen möter barn-
hemsproblematiken från olika håll. Vi träffar 
både förtvivlade föräldrar som tvingats göra 
val som ingen mor eller far ska behöva göra; 
vi samarbetar med lokala organisationer som 
gör fantastiska insatser för att förebygga att 
barn far illa och familjer splittras. Vi vet att 
det går! Men vi möter också ständigt svensk-
ar som vill hjälpa till och som ofta i första 
hand tänker på barnhem. 

Det är därför Childhood och Erikshjälpen 
valt att ta fram Barnhemskollen.se, en enkel 
och tydlig hemsida med information om vad 
vi vet om barnhem, vilka barn som hamnar 
där, vad konsekvenserna blir och vilka alter-
nativ det finns. 

Så, vad vet vi då? 
· Vi vet att de flesta barn som bor på 

barnhem inte är föräldralösa utan har för-
äldrar som med stöd skulle kunna ta hand 
om dem, i många fall har föräldrarna aktivt 
övertalats att lämna ifrån sig barnen. I Kam-
bodja, till exempel, har 80 procent en eller 
båda föräldrar i livet och siffrorna är liknan-
de i andra delar av världen.

· Vi vet att små barn för sin utveckling är 
helt beroende av ett samspel med en vuxen 
som de har en nära och kontinuerlig relation 
med. Och forskningen visar tydligt att barn-
hemmens rutiner och personalrotation (inte 
minst de barnhem där det kommer en strid 
ström av korttidsvolontärer som stannar ett 
par veckor var) står i rak motsättning till 
detta behov. Vi vet att denna brist kan leda 
till bestående hjärnskador och att barnen 
aldrig får möjlighet till trygga och nära rela-
tioner, vare sig med sina egna barn eller i en 
kärleksrelation. 

· Vi vet att en uppväxt på barnhem ofta 

leder till att barn förlorar sitt naturliga 
nätverk och får svårt att klara sig i sam-
hället som vuxna. 

· Vi vet att finansiering från privatper-
soner och kyrkor i väst spelar en avgörande 
roll för att antalet barnhem ökat markant på 
senare år.

· Vi vet att viljan att skänka pengar till 
barnhem och till och med betala för att 
volontärarbeta på barnhem lockar till sig 
personer som utnyttjar den välviljan för sin 
egen vinning. 

· Vi vet att barn på barnhem löper ökad 
risk för att utsättas för våld och övergrepp. 

Vi vet, och vi brinner starkt för, att även 
fattiga föräldrar kan och vill ta hand om sina 
barn. Men de, liksom vi, kan ibland behöva 
stöd. Det kan vara konkreta saker som bi-
drag till skoluniformer eller skolskjuts eller 
mediciner eller barnomsorg så de kan för-
sörja sig. Ibland krävs mer komplicerade

 
isatser men vår erfarenhet är att det 
nästan alltid är möjligt. Men det förutsätter 
att vi som är mer lyckligt lottade väljer att 
hjälpa på ett sätt som stärker familjer i stället 
för att splittra dem. 

BRITTA HOLMBERG
48 år, bor i Sköndal söder om Stockholm.
Familj: Man och tre barn.
Gör: Är programchef och 
biträdande generalsekreterare
för Childhood. 
Brinner för: ”Förutom mitt jobb 
och familj är ishockeyn min 
stora passion. Spelar rekrea-
tionsseriespel med Trånkan 
Queens och ser fram emot turne-
ring i Toronto till midsommar.” 

       De flesta 
barn på barn-
hem är inte 
föräldralösa

Vi måste våga säga det 
vi vet om barnhem
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Följer du med i nyheter om vad som 
händer i världen? 

Leah Ture Tea Lovis
Leah Shamoun, 9, Huskvarna 
– Ibland när mamma och pappa 
kollar på tv. Nyheter gör mig oro-
lig för man hör om många dum-
ma saker som händer i världen. 
Jag hörde om terrorattacken i 
Barcelona, 
det gjorde 
mig jätte-
ledsen. Jag 
funderar 
ofta på 
varför 
inte alla 
människor kan 
vara sams och snälla mot varan-
dra. Ibland pratar jag om det med 
mamma och pappa och med min 
kusin som är lika gammal som 
mig. 

Ture Färnsten, 12, Stockholm 
– Vi kollar på Lilla Aktuellt i skolan 
och ibland kollar jag på vanliga 
nyheter hemma med mamma och 
pappa. Det är obehagligt att det 
är så mycket krig. Folk är dumma 
i huvudet ibland, 
osmarta, utan 
omtanke om 
andra. Det 
gäller både 
Donald 
Trump och 
Kim Jong-Un. 
Nordkorea sköt 
en missil över Japan, det såg jag på 
tv. Jag såg också om en skola som 
fick lägga ner för att det inte fanns 
tillräckligt med lärare. Det är ju 
tråkigt, men inte så vanligt.

Tea Lovis Flodin Furuseth, 9, 
Tønsberg 
– Ibland gör jag det, speciellt när 
det händer något stort som terror 
eller olyckor eller Irma i USA. Vi 
har Aftenposten Junior som jag 
och mina bröder 
springer för att 
hämta i brev-
lådan först. 
Jag minns 
när det var 
en sexårig tjej 
i Sverige som 
gick vilse när hon 
var på utflykt. Då blev jag lite rädd 
och ville veta mer hela dagen, jag 
ville att hon skulle komma hem 
tryggt igen. Som tur var hittade en 
polishund henne under natten!

Nathanael 
Nathanael Örhvall, 9, Göteborg 
– På fredagar brukar vi titta på Lilla 
Aktuellt i skolan och sedan pratar vi 
om sakerna vi har sett, med fröken 
och med varandra. 
För ett tag sedan handlade det om 
en flygplats 
i ett annat land 
där det var 
robotar som 
visade vägen 
och hjälpte 
till. Det lät 
coolt! 
Men när jag hör 
om naturkatastrofer som orkaner 
gör det mig ledsen för dem som 
bor i landet. Och det känns tråkigt 
när jag tänker på dem som dör i 
krig. 

Så 
tycker

   jag 
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TILLSAMMANS LYSER VI UPP VINTERMÖKRET

MINITURNÉ I  
NORRBOTTEN
Hösten 2017 släppte 
musikern och låtskrivaren 
Clas Vårdstedt albumet ”Mitt hjärta hos dig” 
där allt överskott går till Erikshjälpens 
arbete. 16-18 februari spelar han bland 
annat i Skellefteå och Piteå.

FEBRUARI

16
Fredag

MUSIKHJÄLPEN FRÅN UMEÅ

Den 11-17 december pågår 
Musikhjälpen för tionde gång-
en. Årets tema är ”Barn är 
inte till salu” och lägger fokus 
på de barn som utnyttjas i 
sexhandel över hela världen. 
2016 samlades nästan 50 miljoner kronor in 
och Erikshjälpen var en av organisationerna 
som fick del av pengarna.

DECEMBER

11
Måndag

KALENDERN

Det nya numret av 
Second Hand-magasinet 
kommer ut i Erikshjälpen 
Second Hands butiker.

NYTT INSPIRERANDE 
MAGASIN

NOVEMBER - DECEMBER
 

Julkonserter med 
Erikshjälpen
Doug Seegers, Evelina Gard, David Roos, 
Mörlid & Sandwall, FOLK och Jonas 
Sandwall samt Erik Tilling och Millan Holm 
bjuder in till julkonserter runt om i Sverige. 

Läs mer på erikshjalpen.se

Mer info 
och fler event 

hittar du på 
erikshjalpen.se/jul

1

Johanna i Kulla ger barnrumsinspiration! 
Kassettband, video och 80-talsdatorer 

Varsågod, 
ta en tidning 

gratis!

S
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ETT MAGASIN FRÅN ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND 2016

Stina Isakson  – Sveriges Second Hand Profil 2016

Sakletare av rang 

MODESPECIAL: Schyssta barnkläder   

FEBRUARI

1
Torsdag

NOMINERA 
UNGDOMSLEDARE
Varje år delar 
Erikshjälpen ut 
Eriksstipendiet till 
engagerade barn- 
och ungdomsledare. 
Stipendiet delas ut 
på orter där det finns 
Erikshjälpen Second 
Hand-butiker. Känner 
du någon som bor-
de få Eriksstipendiet? 
Nominera senast 2 
april. Stipendiet delas 
ut på Eriksdagen. Läs 
mer på erikshjalpen.
se/stipendium

APRIL

2
Måndag

1

Varsågod, 

ta en tidning 

gratis!

ETT MAGASIN FRÅN ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND 2017

Plagget & prylen

Tidningen Scandinavian RETRO –  

Sveriges Second Hand Profil 2017

En papperspåse att pyssla med

Remake gav fritidshemmet Lejonhjärtat färg

Vilken second hand-typ är du?

 
STORT BILDREPORTAGE:

FOTO: FARZANA HOSSEN/SAVE THE CHILDREN
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Leksaker för 
bättre hälsa

Namesh är ett av många barn som kommer 
till dagcentret i sin by nära staden Khandwa 
i den indiska delstaten Madhya Pradesh. Här 
i området lever 42 procent av befolkningen 
under fattigdomsstrecket och såväl barn- som 
mödradödlighet är oroväckande hög. Vart 
tionde barn får aldrig uppleva sin femårsdag.  

På centret finns ett par barnskötare och 
en assistent. Väggarna är prydda av bilder 
som föreställer frukter och växter, siffror och 
bokstäver, allt målat i glada färger. Upphängt 
finns också planscher som, genom påhittiga 
bildserier, ger barnen information om allt från 
hur de ska tvätta händerna till vad de ska äta 
för att må bra. 

Men många barn kommer aldrig till dag-
centret. För vissa innebär det att de bara får 
ett mål mat om dagen. Mer än så har många 
familjer här inte råd med. Förhållandena i by-
arna runt Khandwa är mycket enkla. Rinnan-
de vatten saknas vilket gör det svårt att sköta 
hygienen och hålla sjukdomar på avstånd.

Sara Bergqvist är programkoordinator med 
ansvar för Erikshjälpens insatser i Indien. Hon 

– Jag äter frukost och 
lunch här och så har vi 
samlingar. Där lär vi oss 
olika saker och så får vi 
leka. 

Namesh
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Barnen på dagcentret är förväntansfulla inför leveransen av leksaker. 
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       Leksakerna 
är ett medel. 
Hälsa är målet.

”Praktiken gjorde 
mig bättre på att 
kommunicera”

EN INSATS FÖR LIVET

EFICOR, en av Erikshjälpens partneror-
ganisationer i Indien, verkar för ett rätt-
vist, hållbart och solidariskt samhälle i 
Khandwa-distriketet. Projektet Karuna 
Bal Vikas (fritt översatt medkänsla, 
barn, utveckling) får stöd från Erikshjäl-
pen. Här är målet att minska död-
ligheten bland gravida och ammande 
kvinnor, ofödda barn och barn under 
två år. En viktig metod för att uppnå 
detta är att skapa efterfrågan i byarna 
på den service som finns för att stärka 
kvinnors och barns hälsa. En lång rad 
dagcenter, här kallade Anganwadi, 
bidrar till detta. 

Linda Ekström, i fjol var du praktikant 
hos EFICOR i Indien. Hur har det präglat 
dig?
– Tiden i Indien gav mig många perspek-
tiv. Jag värdesätter vad jag har på ett mer 
medvetet sätt och har blivit bättre på att 
hitta glädje i vardagliga saker. Sättet att 
se på tid skiljer sig mycket mellan Sverige 
och Indien. En person jag mötte sa att 
i Sverige GÅR tiden, men i Indien ÄR 
tiden. Det är talande för 
hur olika vi lever. Jag 
försöker låta tiden 
vara och inte stressa 
så mycket.  

Vad lockade med att 
bli praktikant?
– För mig var det lika 
mycket personlig utveck-
ling som att få inblick i hur utvecklings-
arbete fungerar i praktiken. Jag har 
studerat utvecklingsfrågor och ville möta 
verkligheten bakom teorin. Jag har alltid 
gillat att resa och upptäcka nya kulturer. 
Praktiken var en fantastisk möjlighet att få 
spendera längre tid i en annan kultur och 
lära känna människorna där.  

Vilka intryck från tiden i Indien är  
starkast i dag?
 – Vänligheten och glädjen hos 
människor vi mötte. Hjälpsamheten 
och allas vilja att dela med sig, även 
människor som lever i fattigdom. På tåget 
delar främmande människor mat med 
varandra och ingen tvekar någonsin att 
ta sig tid att visa vägen. Alla färger, dofter, 
mat och musik gjorde ju också starkt 
intryck.  

Vad gör du i dag?
– Jag läser till sjuksköterska på Sophia- 
hemmet i Stockholm. 

På vilket sätt har du i dag nytta av dina 
erfarenheter från tiden i Indien?
– Jag tror att jag har fått lättare att 
kommunicera med människor. Både att 
ta kontakt och prata med andra trots 
språkliga eller andra hinder. Under prakti-
ken märkte jag att det gick att förstå och 
känna samhörighet trots att man bara 
har några få gemensamma ord. Det är 
en insikt jag tar med mig både i privat-
livet och till mitt kommande jobb som 
sjuksköterska. 

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag hoppas att jag i framtiden kan 
jobba som sjuksköterska på många ställen 
i världen. Det är i alla fall vad jag vill och 
strävar efter. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  FOTO: PRIVAT

bekräftar att undernäringen är utbredd 
runt Khandwa. 

– Samtidigt är förtroendet för statliga 
institutioner som exempelvis sjukhus lågt. 
Många drar sig för att söka hjälp även om 
de skulle behöva det. Genom att utbilda 
personal vid dagcenter i 485 byar bidrar 
vi både till att barnen får näringsrik mat, 
kunskap om hygien och hur man håller sig 
frisk och vi ökar också tilliten till barn- och 
mödrahälsovården.

– Vi följer med ut och möter familjer. De 
som har tillit till samhälle och sjukvård 
skickar redan sina barn till byns dagcenter. 
Det är de som saknar denna tillit som vi 
vill nå. Det är viktigt att gravida kvinnor 
litar på vården, går på undersökningar och 
så småningom också väljer att föda sina 
barn på sjukhus. Det räddar liv både på 
mammor och barn, säger Sara Bergqvist.

Ofta har barnens föräldrar aldrig själva 
gått i skolan. Då kan det också vara svårt 
att inse varför det är viktigt för barnen 
att gå till dagcenter och så småningom 
skolan.

Namesh skrattar när han gungar allt 
snabbare på den blå plasthästen som just 
levererats till centret. Så fort kameran åker 
fram stannar han och tittar allvarligt in i 
linsen. Det är så de flesta barn här agerar 
framför kameran. Dagcentret har fått tre 
helt nya färgglada gungleksaker. De före-
ställer olika djur och barnen älskar dem. 

Leksakerna har gjort att många fler barn 
nu dyker upp på dagcentren i sina byar, 
varje dag. De som tidigare kom bara för 
att snabbt hämta en portion mat stannar 
nu kvar längre och leker. När barnen spen-

derar lite mer tid på centret skapas relatio-
ner och ett förtroende byggs upp. Genom 
förtroendet har personalen på dagcentret 
möjlighet att lära barnen räkna, skriva och 
läsa – och hur de tar hand om sin hygien. 
Tack vare leksakerna är det alltså många 
fler barn som slipper gå hungriga och som 
håller sig friska.

– Att utrusta dagcenter med gunghästar 
och roliga leksaker är inte ett mål utan ett 
medel. Det hjälper till att göra det roligt 
för barnen att komma hit. Det vi verkligen 
vill uppnå är att motverka undernäring, 
säger Sara Bergqvist och fortsätter;

– Vår egentliga insats här är att utbilda 
den personal som möter barnen och famil-
jerna. Personalen, inte leksakerna, står för 
merparten av både kostnader och nytta i 
sammanhanget. 

Teamet som levererar leksaker kör nu 
in i nästa by. De möts av en stor samling 
människor som förväntansfullt välkomnar 
dem. Några flickor sjunger och dansar. 
Alla barn pratar i mun på varandra och 
klappar händerna när leksakerna bärs in. 
I tur och ordning testgungar barnen sedan 
den vita elefanten, den blå och de gula häs-
tarna. Ingen i centret kan låta bli att le. 

TEXT: LINDA EKSTRÖM, MONICA SAMUELSSON 

FOTO: LINDA EKSTRÖM OCH SUSANNA JONSSON



19

INITIATIVET

Jan-Åke Magnussons och Christer Langners 

insamlingar har bidragit till elektricitet och ljus 

på skolor och kliniker i Mocambique.  

Deras engagemang ger framtidshopp
– Jan-Åke och jag gick i pension nästan 
samtidigt. Vi kom då att prata om hur 
vi kunde använda våra kunskaper och 
kontakter för något bra ändamål, säger 
Christer Langner när vi möts på Eriks-
hjälpen Second Hand i Växjö. Här jobbar 
Jan-Åke Magnusson och hustrun Annika 
som volontärer. 

– Det ger oss väldigt mycket. Vi vet att vi gör 
nytta och vart pengarna går, säger Jan-Åke.

På 60-talet läste Jan-Åke Magnusson och 
Christer Langner till ingenjörer. Medan Jan-
Åke kom att göra karriär inom dåvarande 
Televerket arbetade Christer inom ener-
gibranschen, de sista tolv åren som vd för 
Växjö Energi. 

På lite olika vägar, genom Rotary och 
gemensamma bekanta, kom Jan-Åke och 
Christer så småningom i kontakt med  
Erikshjälpens programavdelning. Vid den här 
tiden, runt 2005, var millenniemålen starkt i 
ropet.

– Vi fick veta att 1,5 miljarder människor 
i världen saknade tillgång till el och att detta 
drabbade främst barn eftersom deras möj-

ligheter att gå i skolan var synnerligen små, 
berättar Christer Langner.   

Sagt och gjort. De båda vännerna beslu-
tade sig för att göra vad de kunde för att 
bidra med solceller till Erikshjälpens arbete 
i Mocambique. Ett insamlingsarbete, både 
bland egna kontakter, Rotaryklubbar och 
Erikshjälpens Second Hand, tog fart och 
resultatet lät inte vänta på sig.

– I en första etapp fick vi in 180 000 kronor 
som räckte till solceller till fyra skolor och 
till sex bykliniker. Dessutom fick 300 familjer 
egna solcellsampor. Det kändes fantastiskt, 
berättar Jan-Åke och Christer som själva 
reste till Mocambique för att bevittna nyttan 
av insamlingen. Besöket gav ny glöd och 
insamlingarna fortsatte. 

– Tillgången till el och ljus förändrar verkli-
gen livet. Nu hade klinikerna ljus även kvälls-
tid. Barn och ungdomar kunde läsa sina läxor. 
Allra störst blev förändringen för flickor som 
annars är väldigt begränsade efter mörkrets 
inbrott, säger Christer Langner.

Mellan år 2008 och 2016 bidrog Jan-Åke 
Magnusson och Christer Langner till att upp 
emot en miljon kronor samlades in. Pengar 

som via Erikshjälpen blev till ljus och el på 
landsbygden i Mocambique. Christer Langner, 
som också satt i Östkrafts (nuvarande Bixias) 
styrelse, kom också att inspirera företaget att 
bidra till Erikshjälpen, även detta med fokus 
på förnyelsebar energi. Bixia* och Erikshjälpen 
tecknar i dag treåriga samarbetsavtal. 

I fjol kom Erikshjälpen att växla över sina 
insatser i Mocambique till deltaområdet i 
norra Bangladesh. Också här lever människor 
i stor utsatthet.

– Mocambique har som land gjort ett rejält 
lyft. Utvecklingen är positiv och stabil, säger 
Jan-Åke som förstår att insatser ibland styrs 
om. 

– Nu löper arbetet vidare i Bangladesh. 
Genom att öarna får el kan barnen bo kvar 
och gå i skolan på hemmaplan. Nu kan också 
fler flickor få utbildning och göra verklighet 
av sina drömmar. 

*Bixia är Företagspartner hos Erikshjälpen. 
Läs mer på erikshjalpen.se

TEXT: MONICA SAMUELSSON

FOTO: MONICA SAMUELSSON,  PRIVAT
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Han växte upp med ett mysterium. En fråga  
som aldrig fick något svar. Varför stack pappa?  
"Hur kunde han bara gå ut genom dörren och  
lämna mamma, min storebror och mig kvar  
utan att någonsin komma tillbaka?"

DOUG SEEGERS

Jag känner    
igen mig 
i barnen 
på gatan” 

oug Seegers var bara åtta år gam-
mal den dag då hans pappa 
valde att lämna familjen. Den 
chock, smärta och de frågor det 
orsakade har präglat honom på 

djupet. Samtidigt kom pappans 
agerande att stå modell för Dougs eget beslut 
många år senare att också han lämna fru och 
barn. Ett beslut han i dag skulle göra vad som 
helst för att få ogjort.

Doug växte upp på Long Island utanför New 
York. Där fanns mamma och storebror. Mormor 
och morfar. Däremot är minnesluckorna stora 
när det gäller pappa.

– Han var ju inte där och även från de år då jag 
borde komma ihåg honom är det som att min-
net är blockerat. Jag vet inte varför. Ibland kom-
mer det en vag förnimmelse men för det mesta 
saknas bilderna på pappa helt, berättar Doug 
som har desto mer att säga om sin mor.

– Mamma var fantastisk. Trots att vi var fat-
tiga och inte hade råd med någon märkvärdig 
mat gjorde hon alltid så fint hon kunde av det vi 
hade. Huset vi hyrde renoverade och dekorerade 
hon också för att vi skulle trivas och ha det bra. 
Mamma bad alltid bordsbön och fostrade oss att 
tro på Gud. Vi hade det ju ganska tufft men hon 
litade alltid på att hjälpen skulle komma. 

D

”
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Jag känner    
igen mig 
i barnen 
på gatan” 

KORT OM DOUG
Douglas ”Doug” Seegers
Ålder: Född 1952
Bor: För tillfället i Sverige. ”Jag 
har fortfarande inte bestämt mig 
för var jag vill bo och är ju egent-
ligen fortfarande hemlös.” 
Familj: Sonen Jacob och dottern 
Leeonne och barnbarn.
Aktuell med: Julturné för Eriks-
hjälpens arbete för barn med 
gatan som hem.
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Mamma Marilyn och mormor Muriel. Det var de som 
lärde den unge Douglas att spela. 

– Musiken har jag absolut fått från dem. Mormor var 
länge min allra största musikaliska inspiration. Hon äls-
kade The Beatles. Mamma var den som lärde mig spela 
gitarr. Hon och pappa hade ju faktiskt spelat i ett hillbilly- 
och countryband tillsammans. Jag gissar att det var genom 
musiken de träffades när pappa hade permis från flottan, 
säger Doug Seegers.

En tid efter att Dougs pappa hade lämnat familjen gifte 
hans mamma om sig. 

– Min styvfar körde lastbil och levererade mjölk i New 
York. Han tjänade inte mycket men kunde så småningom 
köpa familjen ett eget hus. Det var ju först min storebror 
och jag och sedan fick vi också två halvbröder. Med tiden 
blev brorsan och jag extraungarna som vår styvfar egent-
ligen aldrig velat ha. Han var nog rädd att jag, som både 
rökte och drack ibland, skulle utöva dåligt inflytande på 
hans pojkar.

Men den som vid den här tiden började få problem med 
spriten var just styvpappan. Bråken och slagsmålen kom 
allt oftare och Dougs mamma fick utstå mycket hot och 
slag. 

– När det hade gått helt över styr lovade han och be-
dyrade att det aldrig skulle hända igen. Det löftet brukade 
vara i någon månad och sedan brakade eländet loss igen, 
säger Doug som minns tonåren som något av en berg- 
och dalbana.

– Jag gick klart skolan men det vara bara för mammas 
skull. Jag älskade henne över allt och ville att hon skulle ha 
något att glädja sig åt. Men dagen efter skolavslutningen 
drog jag hemifrån. Min styvfar kunde inte ha varit mer 
nöjd. Jag tog med mig gitarren och stack in till New York. 
Jag spelade på gatan och sov lite överallt. I övergivna hus, 
på härbärgen, i gamla bilar och hos bekanta. 

Livet som vagabond flöt på under ett par år. Sedan val-
de Doug Seegers att flytta tillbaka till Long Island. Under 
skoltiden hade han lärt sig en hel del träslöjd och finsnick-
eri och det hade han en fallenhet för att arbeta med. Doug 
tog anställning i en liten träindustri, skaffade lägenhet men 
fortsatte också att spela på klubbar och där möjlighet gavs, 
både ensam och i olika band.

– Vid en tidpunkt kom jag att flytta till Texas. 
Det var för att spela med ett band men jag hade just träffat 
min blivande fru så det dröjde inte länge förrän jag flyttade 
tillbaka, berättar Doug som gifte sig och tog anställning i 
träindustrin igen. Paret fick två barn, en son och en dotter. 
Familjen flyttade norrut för att komma från trafiken och 
leva i ett lite lugnare tempo. Doug hittade nytt jobb.

Visst blev det en del festande även efter det att Doug 
blivit pappa. Livet med bandet bjöd ju på sammanhang 
där det fanns både sprit och en del att röka.

– Vid ett tillfälle kom en av mina yngre bröder upp och 
hälsade på. Vi drack öl och rökte på ute i träverkstaden. 
Min fru kom på oss med det och ställde ett ultimatum att 
jag fick välja antingen festandet eller familjen. Nästa mor-
gon packade jag ihop mina grejer och stack, berättar Doug 
som än i dag har svårt att uttala orden att han lämnade sin 
fru och sina barn.

– Det är det största misstag jag någonsin har gjort. Det 
är något jag ångrat varje dag sedan dess. Trots att jag gjort 
mycket dumt i livet har jag sällan drabbats av ånger men 
den dag jag övergav min familj förföljer mig.

Hur livet hade blivit om han hade stannat kan han inte 
veta. Kanske hade det vardagliga gnabbet fortsatt. Kanske 
också de återkommande dispyterna om familjens ekono-
mi. Det han vet är att han orsakat både sig själv, sina barn 
och deras mamma ett stort lidande genom att ha lämnat 
rollen som make och pappa. Han plockar fram mobilen 
och läser några rader han fått från sin dotter en vecka före 
intervjun med Erikshjälpens tidning;

”Jag såg mamma köra runt en kundvagn på stan. 
Hon var full och tiggde pengar från förbipasseran-

de. Jag tror inte att hon har någonstans att bo. 
Det känns som om det är mitt fel att hon har 
det så här.” 

– Min exfru är en hemlös missbrukare. 
Mina barns mamma driver omkring på stan 
och ber främlingar om pengar. Jag har försökt 
att hjälpa henne men når inte fram. Det är det 

ingen som gör längre. Att höra ens egen dotter 
berätta det här om sin mamma och veta att det 

är jag som bär skulden till att det blivit som det har, 
det plågar mig.
Livet på gatan känner Doug väl till själv. Efter det att 

han lämnade familjen gick livet i perioder. I goda tider 
fanns både jobb och bostad. I sämre tider blev Doug både 
arbetslös och hemlös. Hela tiden, oavsett andra om-
ständigheter, har missbruket varit påtagligt även om Doug 
oftast klarat att sköta sitt arbete hyfsat ändå.

– En av alla gånger jag var på rehabilitering fick jag höra 
att jag var våghalsig och vårdslös. Jag hade ingen botten 
och när jag drack så drack jag tills det svartnade, berättar 

                  Gud såg 
att jag var redo. 

Jag har fått en
 andra chans.

Mamma Marilyn, mormor 
Muriel och pappa Harvey med 
lille Doug på armen.
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Doug som vid ett tillfälle när han var som längst nere bad 
och ropade till Gud om hjälp.

– På något sätt har jag alltid känt mig beskyddad men 
det här blev en frälsningsupplevelse. Jag tror att Gud såg 
att jag var redo. Det var som att han sade till mig att ”När 
jag väcker dig i morgon ska du vara hel och utan smärta 
och du ska inte ha någon abstinens.” Så blev det. Det 
hände när jag längtade och bad om hjälp som mest. I dag 
ser jag att jag fått en andra chans.

När det som Doug beskriver som ett starkt gudsmöte 
ägde rum bodde han under en bro i Nashville. Trots att 
han avstod både sprit och andra droger upplevde han inte 
någon abstinens. Det var som om Gud över en natt hade 

lyft drogberoendet av honom. Doug berättar än i dag om 
händelsen som ett mirakel, något som inte skulle kunna 
hänt utan hjälp uppifrån.

– En morgon när jag klättrade över stängslet vid bron 
där jag bodde blev jag iakttagen av en kvinna. Hon hette 
Stacy och jobbade i en kyrka som bedrev soppkök och 
klädutdelning för behövande. Jag bad henne att inte berät-
ta för någon var jag bodde och hon lovade att hålla det för 
sig själv. Jag började komma till hennes kyrka och soppkö-
ket på lördagar, berättar Doug.

En dag berättar Stacy att hon blivit uppringd av ett 
svenskt tv-team som undrar om hon känner några gatu-
musiker i staden. Stacy kopplar ihop Doug med tv-teamet 
och resten är, som det brukar heta, historia.

Det är Jill Johnson och Magnus Carlson som besöker 
Nashville för en inspelning till programmet Jills veranda.  

– Vi träffades och jag spelade min låt Going down to the 
river för dem. 

Låten föll producenten på läppen och stora delar av 
programmet kom att handla om Doug, hans liv och musik. 
Den 5 mars 2014 sändes programmet i Sveriges Television 
och genomslaget lät inte vänta på sig. Seegers facebooksi-
da fick från 200 till 13 000 fans på ett dygn och den spe-
lade låten låg på iTunes topplista 12 dagar i sträck. Låten 
spelades också in på albumet Livemusiken från Jills veran-
da och bidrog där till en placering överst på Sverigetopp-
listan och att albumet sålde guld. Ett skivkontrakt resulte-
rade i att Doug Seegers eget debutalbum, med Emmylou 
Harris som gästartist, släpptes i maj samma år.

Sedan genombrottet i Sverige har Doug Seegers turnerat 
i Norden och gett hundratals konserter. Han har också 
medverkat i en lång rad tv-program. 

Under 2017 har Doug Seegers etablerat samarbete 
med Erikshjälpen. Doug inte bara turnerar utan har också 
besökt Uganda och det arbete bland gatubarn som Eriks-
hjälpen bedriver tillsammans med en partnerorganisation 
i landet.

– Jag mötte många barn, sjöng och fick dela min berät-
telse om fattigdom, att förlora en förälder, om missbruk 
men också om att försonas och komma på fötter igen.      

– Ofta pratar vi om barn som rymmer hemifrån men 
varför gör de det? Smärtan av att ha föräldrar som 

miss-brukar eller som sticker hemifrån för att de inte läng-
re orkar axla ansvaret, det är det som får barnen att lämna. 
Jag fick se och höra om det arbete som görs för att återför-
ena föräldrar och barn igen. Att föräldrar får stöd och hjälp 
för att bli redo att ta ansvaret för sina familjer igen. 

– Den utsatthet som barnen i Uganda berättade för mig 
om, den känner jag igen. Den berättelse jag delade med 
dem var hur jag tvingades växa upp utan min pappa och 
hur det påverkat mig. De omständigheterna finns överallt 
men det går att komma igen. Det finns en andra chans. 
Både för föräldrar som stuckit och för barn som blivit 
lämnade.

Doug Seegers ligger nu i startgroparna inför en omfat-
tande julturné till förmån för Erikshjälpens arbete bland 
barn som lever på gatan. Att hans musik berör är det 
många som vittnar om.

– Jag gillar ju att spela men det jag uppskattar allra mest 
är när jag känner att mina sånger verkligen får betyda 
något för dem som kommer och lyssnar. Min önskan är 
att få skriva musik som inspirerar människor till något bra. 
Mina sånger berättar det jag varit med om, det svåra men 
också det mirakel av upprättelse som jag fått uppleva. Det 
Gud gjort för mig är jag övertygad om att han kan göra 
även för andra. 

TEXT: MONICA SAMUELSSON  

FOTO: TOMMY HVITFELDT, JONATAN NILSSON, PRIVAT

        Den dag jag 
övergav min familj 
förföljer mig.

Doug har under hösten besökt 
Uganda tillsammans med Eriks-
hjälpen. Han mötte då barn som 
levt på gatan och fick möjlighet 
att ta del av deras berättelser.

Dougs liv 
blev bok
Lagom till den svenska 
julturnén för Eriks-
hjälpen ger nu Sjöbergs 
förlag ut Doug Seegers 
självbiografi, författad 
tillsammans med Steve 
Eubanks.
Perfekt som julklapp 
eller för den egna 
läsupplevelsen.
Pris: 229 kronor.
Beställ genom:
www.sjobergsforlag.se
Ange ERIK
vid beställningen så går 
70 kronor per bok till 
Erikshjälpens arbete 
för barn i utsatthet.
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På den indiska landsbygden, 
och på många andra håll 
i världen, är det för unga 
tjejer obegripligt varför de 
plötsligt mår illa, får stor 
mage och slutligen föder 
fram ett barn. Många tjejer 
säger att ”bebisarna bara 
börjar komma”. Erikshjälpen 
stödjer därför ett arbete i 19 
byar i delstaten Jharkand för 
att utbilda och hjälpa unga 
kvinnor att skydda sig mot 
oönskad graviditet.

ETT BARN 
BLIR TILL

Denna 
vattenkran står 
på en skolgård 
i Burkina Faso. 
Fiffig konstruktion, 
eller hur?

Bofast

Påhittigt 
för rena 
händer

JORDEN RUNT

NÄSTAN SOM POPCORN
Detta träd fungerade förr som klassrum för barnen 
i Endoinyowua’s primary school i Kenya. Fint kan 
tyckas men hur blir det under regnperioden? Eller 
när barnen inte kan skriva, för att deras papper blåser 
bort? Denna skola har Erikshjälpen nu försett med 
både klassrum, toaletter och vattentank. 

SKOLAN UNDER TRÄDET

För femtio år sedan kom 
en grupp nomader till den 
indiska delstaten Madhya 
Pradesh. De kallades 
Bharela och lever i dag 
bofasta i delstaten. Denna 
kvinna är en av flera som 
själv upplevt hur det är att 
bli bofast efter många år på 
resande fot.

BUFFÉ PÅ 
BURMESISKA
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Ris, ris, ris. Myanmarborna äter 
mycket ris, inte bara som basmat. 

Många efterrätter och mellanmål 
består också av ris. På bilden 
syns torkat, saltat ris – smakar 

precis som popcorn och äts 
som snacks mellan 

måltiderna.

Varför nöja sig med en rätt när 
man kan äta många? Basvara 
i det burmesiska köket är ris, 
som serveras med grytor på 
grönsaker, kyckling, fisk eller 
skaldjur. Ngapi, en stark, salt 
pasta som görs av syrad fisk eller 
räkor, smaksätter många rätter. 
Mohinga är också en populär 
rätt, ibland kallad Myanmars 
nationalrätt, där man kombinerar 
risnudlar och en gul fisksoppa.
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MAGNUS HÖRDEGÅRD

Familj: Gift med Malin. Tre söner; 
Gustav, Ludvig och Hugo. 
Bor: I Bankeryd strax utanför Jönköping.
Gör: Är musiker, kompositör, piano- 
pedagog och författare.
Det sjunger jag helst i jul: ”Betlehems 
stjärna” är min favorit. Den har en känsla 
av både dur och moll, glädje och vemod. 
Vacker melodi med fin harmonik. 
Min önskan för det nya året: Att få vara 
fortsatt frisk och ha hela relationer. 

FOTO: PATRIK SVEDBERG

et var en varm sommardag 
och solen stod högt på him-
melen. Vädret sa att jag borde 

bada men i stället bestämde 
jag mig för att gå en mil på stigarna jag älskar. 
Det mjuka underlaget ledde mig genom djupa 
skogar, ljusa gläntor och när jag gick över den 
småländska ängen hörde jag bonden kapa ved 
med klinga. Så småningom blev ängar skog igen 
och jag gick förbi både myrstackar och bäckar. 
När trädkronorna lämnade plats för solen slogs 
jag av stigens alla blåsvarta fläckar. En skalbag-
ge låg och kämpade på rygg. Den fick mig att 
böja mig ned och vända den rätt igen. Jag har 
väl egentligen aldrig brytt mig om insekter men 
efter alla öden på stigen fylldes jag av medli-
dande och därefter tillfredställelse. Jag räddade 
åtminstone en skalbagge från att smälta till en 
blåsvart fläck.  

Det är bra med långa promenader. De öppnar 
ögonen, löser upp grubblerier, höjer arbetsgläd-
jen och ger goda samtal med både mig själv 
och andra. Jag tänker också att det är bra för 
närvaron. En känsla av existens. Jag känner att 
jag lever och andas. Den senaste tiden har jag 
varit frustrerad över min egen oförmåga att vara 
närvarande. Utan att skylla ifrån mig, vill jag 
påstå att det finns en hel del störningsmoment i 
både huvud och vardag. Jag har mina, andra har 
sina. Men livet är för kort för meningslösheter. 
Jag vill känna att jag är där, jag vill se människor 
i ögonen, jag vill ha djupa samtal, jag vill finna 
den så viktiga stillheten. 

Det lackar mot jul och förhoppningsvis får vi 
alla några välbehövliga, lediga dagar. Men det 
finns dock några hot mot både stillhet och 
närvaro; krav, förväntningar och stress.

Jag tycker att det har gått för långt. Julklappar, 
julreklam, flygresor och julskivor i panik. Det 

eskalerar och snurrar allt fortare – i tider då vi 
aktivt borde jobba på att slappna av och medi-
tera över vad julen egentligen handlar om. Det 
sägs att julen är den tid då vi bråkar som allra 
mest. Krav, stress och besvikelser över att det 
inte blev som man hade tänkt sig, ställer till 
det ordentligt. Egentligen är det för sorgligt; 
det är läge att tagga ned, förenkla och 
slappna av.  

När jag googlar på ”Julens budskap” 
dyker Jesaja 9 upp som en av de 
första träffarna. Texten i bibeln bör-
jar så här: 
Men det skall inte vara nattsvart mörker 
där ångest nu råder. 

Budskapet är till alla som kämpar med 
stort och smått, till dem som inte ser någon 
ljusning, till dem som plågas och våndas. Det 
är också till för dem som vill be om förlåtelse 
eller få förlåtelse, till dem som väljer godhet före 
ondska. Det finns hopp, det finns ljus i mörkret 
och det behöver vi bli påminda om i december-
mörkret. 

Till sist: I städer, byar och samhällen står vita 
kyrkor med höga torn vackert och självklart. I 
varje kyrkorum finns ljusbärare och stearinljus. 
Gå gärna in för att känna stillheten och kanske 
också tända några ljus – inte bara för dig och 
dina närmaste – utan också för människor som 
är drabbade av svårigheter på olika sätt. Låt 
ljusen sedan brinna i juletid för närvaro, godhet 
och förlåtelse. 

Magnus Hördegård

Att leva, andas och  
vara närvarande 

KRÖNIKAN

På Biståndsbloggen.se möter du några av Erikshjälpens medarbetare, 
bland andra Peter Toftgård och Monica Samuelsson och deras tankar om 
en förändrad värld där barns drömmar får liv. På Secondhandbloggen.se 
får du tips och inspiration om återbruk, second hand-fynd och miljö.

Var mer
politisk!

Att mötas
i ögonhöjd
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               ”Vi barn kan 
också hjälpa andra”
Syskonen Molly och Fred Ingemarson 
bestämde sig för att göra något för 
barn som inte har det lika bra som de 
själva. De startade en Ge bort-byrå för 
att samla in pengar till Erikshjälpens 
projekt Barns trygghet i en osäker 
värld. De har fått in över 2 000 kronor 
– men än är de inte nöjda. 

Lasse och Maja har en detektivbyrå. Till-
sammans med polismästaren i Valleby löser 
de brott på löpande band. 

I Sollentuna finns en helt annan typ av 
byrå – en Ge bort-byrå. Startad av syskonen 
Molly, 11, och Fred, 6. 

– Jag kom på att vi kan förbättra världen 
genom att dela med oss av våra saker. Att vi 

kunde starta en byrå och ge bort pengar, fast 
vi inte är detektiver, säger Fred. 

– Man måste inte vara vuxen för att hjälpa 
barn som har det svårt, vi barn kan faktiskt 
göra något själva, säger Molly.

Sagt och gjort. De startade en insamling 
på Erikshjälpens hemsida och har också 
varit ute och knackat dörr för att samla in 
pengar. Nu planerar de för en garageloppis 
– med musik, korvgrillning, ansiktsmålning 
och försäljning av loppisgrejer – för att få in 
ännu mer. 

– Vi har märkt att en del inte vill ge utan 
att få något tillbaka. Därför tänkte vi göra 
som en fest i garaget där alla får ha roligt 
och så samlar vi in pengar till Ge bort-byrån 
samtidigt, säger Molly.

Vad säger andra när ni berättar om er 
insamling?
 – Många säger att det är bra, men en del 
tänker nog att det inte är någon idé att göra 
något. Men jag tycker att man kan göra ett 
försök, säger Fred. 
Vad tänker ni kring skillnader mellan 
olika människor, att en del är fattiga 
och andra rika, att en del bor i länder 
där det är fred och andra måste fly från 
krig? 
– Det känns svårt. Men det beror mycket på 
hur vi ser på varandra och om man tycker 
att en del är sämre människor än andra... Vi 
borde se på varandra på samma sätt och se 
något positivt i alla, säger Molly. 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN FOTO: PRIVAT

ENGAGEMANG

Molly och Fred startade 
Ge bort-byrån
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Så startar 
du en egen 
insamling 
Brinner du extra mycket för 
något av Erikshjälpens projekt? 
Då kan du hjälpa till genom att 
göra en egen insamling till just 
det projektet. Och du – du måste 
inte springa!

I takt med att löparintresset tagit den 
svenska befolkningen med storm, har 
också intresset för att använda löpning-
en som ett sätt att samla in pengar till 
välgörenhet på vuxit. Men måste man 
verkligen springa lopp för att göra en 
välgörande insats?

– Att springa lopp är superbra, men 
självklart går det lika bra att starta en 
insamling på ett helt annat tema! En 
konsert eller en födelsedag, eller varför 
inte genom att utmana sina kollegor att 
skippa en pizza i månaden under ett år? 
säger Victor Egerbo, insamlingskoordi-
nator på Erikshjälpen och fortsätter:

– Vi längtar efter fler engagerade per-
soner som startar egna insamlingar. 
Varje person som gör det bidrar på ett 
fantastiskt sätt med både engagemang 
och pengar.

Så funkar det!
1. egeninsamling.erikshjalpen.se/ 

är adressen där du kan hitta det 
projekt du vill stödja och också 
starta din egen insamling. 

2. Dela därefter din insamling med 
ditt nätverk på sociala medier. 

3. Familj och vänner kan nu ge 
bidrag och skriva uppmuntrande 
kommentarer.

4. Se din insamling växa och var 
stolt över att du gör skillnad! 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN 

”Tryggheten som varit en självklarhet i hela 
mitt liv och alla de möjligheterna som det 
skapar är något som jag önskar att alla barn 
hade. Därför vill jag springa för barn i 
katastrofer.” AnnaClara Forss sprang det 
23 kilometer långa Lasse-Majaloppet 
i Arboga och fick in 3 900 kronor.

I juni blev Josefine Antonsson 
mamma till sitt fjärde barn – 
i augusti sprang hon Jönköping 
Halvmarathon för barn i katastrofer. 
Totalt sprang hon in 5 949 kronor. 

De tog sig inte bara i mål – de valde också att dubbla summan de samlat in i sin egna 
insamling. Komikerbröderna Daniel och Emil Norberg sprang Lidingöloppet i september och 
samlade totalt in 11 857 kronor till Erikshjälpens arbete för barn i katastrofer.

  Daniel Måledal sprang sitt 
livs första marathon i Växjö 

den 21 oktober och samlade med det in  
15 000 kronor kronor. Han utmanade sina 
följare rejält: vid 5 000 insamlade kronor 
skulle han springa en halvmara, vid 10 000 
en helmara. Det blev det senare – med 
råge! Pengar som nu går till Erikshjälpens 
arbete för barn i katastrofer. 

Daniel
 samlade in

15 000 kronor

Insamling 
till barn i 

katastrofer

Springer 
för barnen!
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Namn  .............................................................................................................................................

Adress  ............................................................................................................................................

Postnr  ........................................ Postadress  ..................................................................

Kryssa och vinn!

Sätter du hela krysset har du chans att vinna Doug 
Seegers självbiografi. Läs gärna intervjun med honom på 
sidorna 20-23.
Vi vill ha din krysslösning senast den 1 februari 2018.
Märk med Bildkryss 4 och sänd till Erikshjälpen, Box 1, 
570 15 Holsbybrunn eller lämna din lösning på ordflätan 
på www.erikshjalpen.se/tavling. Tre vinnare får varsin bok. 

BILDKRYSS 4.2017
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KORT OM 
ERIKSHJÄLPEN
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. 
Utifrån barnkonventionen kämpar vi 
för att barn som lever i fattigdom och 
utsatthet ska få ett bättre liv, nu och i 
framtiden.
 
Erikshjälpen är också en second hand-
rörelse med ett 60-tal butiker som ger 
intäkter till barnrättsarbete och bistånd i 
Sverige och utomlands. Återanvändning 
av varor skapar hållbar konsumtion. 
Butikerna är också viktiga mötesplatser 
och erbjuder arbetsträning, praktik och 
personlig utveckling. 
• Erikshjälpens barnrättsarbete riktar sig 

främst till utsatta barn i utveckling-
sländer, men Sverige är fortfarende en 
viktig del av verksamheten.

• Vi har en dialog med de människor 
som berörs och de är delaktiga i förän-
dringen. Det gäller även barnen.  

• Vi har samarbetspartners och ett hun-
dratal projekt igång i ett 20-tal länder.

• Fokus är på barns rätt till utbildning, 
hälsa samt trygghet och skydd.

 
Erik som i Erikshjälpen. Erik Nilsson var 
en småländsk pojke som föddes 1929. 
Han hade blödarsjuka och tillbringade 
mycket tid på sjukhus. Men i stället för att 
tycka synd om sig själv började han sän-
da hälsningar och presenter för att up-
pmuntra andra sjuka barn. Redan 1946, 
då Erik var 17 år, var arbetet etablerat. 
Erik, som kallades Farbror Erik, dog 1966 
och hann bara bli 37 år gammal. Men 
arbetet han startade lever vidare och 
utvecklas. Erikshjälpen förändrar världen 
genom att ge liv åt barns drömmar.
 
Basen för arbetet är gåvor från privatper-
soner, intäkter från Erikshjälpens second 
hand-butiker samt institutionella medel.

Vinnare Bildkryss 3-2017

Grattis! Elaine Eksvärds bok Medan han lever, 
går till vinnarna:

Daniel Hedenbo, Karlstad
Elvy Johansson, Eksjö
Gunnel Svensson, Kättilstorp
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H A N E STJÄLA T A MÅRDDJUREN U T T R A R N A

Sakkunniga inom Erikshjälpen svarar på frågor och utvecklar 
resonemang om barnrätt och bistånd. 
Har du en fråga? Mejla till redaktionen@erikshjalpen.se eller skicka 
per post till Erikshjälpen, Box 1, 570 15 Holsbybrunn. 

Fråga Erikhjälpen

Ibland ser jag att olika organisationer 
verkar tävla om hur mycket, eller kanske 
snarare hur lite, av insamlade pengar som 
används till administration. Jag tycker det 
är svårt att veta hur viktig den siffran är. 
Det beror väl på vad som räknas som ad-
ministration. Vad räknar Erikshjälpen som 
administrativa kostnader och är ni nöjda 
med den nivå ni har? 
/ Leila

SVAR:  Hej Leila och tack för din fråga!
Förenklat kan man säga att låga omkost-
nader innebär mer pengar till bistånd. 
Samtidigt kan något högre omkostnader 
tyda på ett mer effektivt kontrollsystem som 
garanterar att pengarna till bistånd får full 
effekt.

Erikshjälpens insamlings- och adminis-
trationskostnader ligger på 12 procent. Vi 
strävar efter att vara så kostnadseffektiva 
som möjligt. Vi vill åstadkomma både 
snabba förbättringar i akuta situationer och 
långsiktiga förbättringar för barn i utsatthet. 
Det förutsätter att vi har resurser för led-
ning, planering, samordning, marknadsfö-
ring, uppföljning och kvalitetskontroll. Våra 
insamlings- och administrationskostnader är 
alltså en förutsättning och en garanti för att 
pengarna ska nå fram och göra skillnad.

Erikshjälpen har ett 90-konto. Det 
garanterar att gåvorna används på rätt 
sätt. 90-kontot utfärdas och kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. Enligt dem 
får högst 25 procent gå till insamling och 
administration. 

 Erikshjälpen är medlem i Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd (FRII), som arbetar 
för att insamling hos allmänheten bedrivs 
på ett etiskt korrekt sätt. Erikshjälpen följer 
FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer 
som bevakar gåvogivarens intressen. FRII ut-
färdar också föreskrifter över vilka kostnader 
som ska anses vara administrativa kostna-
der. Erikshjälpen har en extern revisor som 
granskar och intygar att Erikshjälpen lever 
upp till kvalitetskoden.

Exempel på administrativa kostnader är 
personalkostnader inom ledning, IT och 
ekonomifunktioner, kostnader för vaktmäs-
teri, telefonväxel, lokalhyra, styrelsemöten, 
revision. Kort sagt är administrativa kostna-
der allt det som behövs för att administrera, 
kvalitetssäkra och driva organisationen 
framåt.

Våra administrativa omkostnader uppgår 
i dag till 6 procent av våra intäkter och 
förväntas ligga på den nivån under 2017 
och 2018. De administrativa kostnaderna 
täcks till större delen av avkastningen av vår 
egen värdepappersförvaltning samt ett ad-
ministrationsbidrag från SIDA och Svenska 
Missionsrådet (SMR).

Det innebär att alla som vill stödja Eriks-
hjälpens arbete för barnen kan fortsätta att 
känna stor trygghet i att lämna gåvor till oss.

Tomas Jönsson, administrativ och 
ekonomisk chef på Erikshjälpen

 

Vad räknas egentligen  
som administration?

FO
T

O
: 

Å
SA

 D
A

H
LG

R
E

N
, S

H
U

T
T

E
R

ST
O

C
K



30

SECOND HAND
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Satsa på unikt i stället för nytt till vinterns fest-
ligheter! Genom att handla second hand kan 
du hitta personliga plagg och skapa din egen 
stil. Kanske vitt i stället för svart?
Oavsett vilken färg och stil du gillar bidrar du 
också till en bättre miljö genom att handla 
second hand, och genom att skänka de 
kläder du inte längre använder till en second 
hand-butik. En genomsnittlig svensk köper 
över tio kilo nya kläder per år och slänger åtta, 
enligt SCB. Tillverkningen av kläder kräver 
mycket resurser och har stor miljöpåverkan. 
Att köpa kläder som redan använts sparar 
både miljö och pengar. Och kan ge dig en unik 
festlook som ingen annan har. 
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Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhand@erikshjalpen.se

Du hittar hemsidor till våra butiker 
via erikshjalpen.se/secondhand

Erikshjälpen Second Hand 
satsar i Norge
Tillsammans med Maritastiftelsen kom-
mer Erikshjälpen Second Hand öppna 
flera second hand-butiker i Norge de 
kommande åren.
– Vi ser fram emot ett långsiktigt och 
gott samarbete som gör att vi kan hjälpa 
fler människor, säger Dag B. Jacobsen, 
ansvarig för Maritastiftelsens second 
hand-verksamhet.
 
Sedan tidigare finns en Erikshjälpen Second 
Hand-butik i Tønsberg och intresset att 
utvidga verksamheten i Norge har funnits i 
några år. Samarbetet med norska Maritastif-
telsen gör nu att planerna blir verklighet.

– Vi har funnit varandra och delar samma 
värdegrund och ambition om att tillsammans 
expandera antalet gemensamägda butiker i 
Norge. Vi ser ett ökat intresse för återbruk 
bland norrmännen och vårt butikskoncept 
passar också väl in i Norge, säger Tomas  
Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjäl-
pen Second Hand.

Under de kommande tre åren räknar Eriks- 
hjälpen Second Hand och Maritastiftelsen 
med att etablera runt fem nya butiker. Än är 
det för tidigt att säga när och på vilka orter i 
Norge de nya butikerna kommer öppna.

Maritastiftelsen är en välkänd aktör i Nor-

ge med ett omfattande socialt och humani-
tärt arbete, både i Norge och internationellt. 
Stiftelsen arbetar bland annat med förebyg-
gande insatser för människor som lever i 
utsatthet och riskerar att hamna i missbruk 
eller kriminalitet. Maritastiftelsen jobbar 
också med uppsökande verksamhet för att 
stötta människor som hamnat i destruktiva 
sammanhang och hjälpa dem att hitta tillba-
ka till ett bättre liv. 

Stiftelsen har i dag två second hand-buti-
ker och där finns möjlighet till arbetsträning 
och utveckling för personer som exempelvis 
tidigare levt i ett missbruk. Maritastiftelsen 
önskar att utveckla både antalet butiker och 
sättet att driva dem, tillsammans med Eriks-

hjälpen Second Hand.
– Erikshjälpens Second Hands koncept 

är väldigt bra och vi ser möjligheten att 
kombinera det med Maritastiftelsens sociala 
arbete. Tillsammans kan vi göra ett bättre 
arbete än om vi skulle jobba var för sig. Vi 
tror att satsningen kommer vara bra både 
för personer som arbetstränar, frivilliga med-
arbetare, kunder och miljön. Det blir också 
ett överskott som ger ekonomiskt bidrag till 
Maritastiftelsens sociala arbete och Erikshjäl-
pens fantastiska biståndsarbete, säger Dag B. 
Jacobsen. 

TEXT: SOFIA DENZLER  

 FOTO: MARITASTIFTELSEN

Tomas Bjöersdorff 
och Dag B. Jacobsen. 

Så här ser det ut i en 
av Maritastiftelsens 
nuvarande butiker.
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I Kenya tas många 
flickor ur skolan 
för att tvingas in i 
barnäktenskap. 

Erikshjälpen hjälper 
flickor att få fortsätta 
skolan och välja sin 
egen framtid

Din julgåva gör  
det möjligt.

Skolflicka 
istället för fru
Ge 100 kronor och bidra till 
att flickor som Loisa, 14 år,  
får gå kvar i skolan.
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   eller  scanna  med Swish-appen

Se filmen om Loisa på erikshjalpen.se/loisa


